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1. Introdução
Que é corrupção? Trata-se de fenômeno de fato? É algo recente ou antigo? O direito logra
reduzir a corrupção? A corrupção existe independentemente do direito? Corrupção é um vocábulo
preciso ou vago? Deve-se punir criminalmente a corrupção? Combate-se ou regula-se a corrupção? Além dessas questões que evidenciam a dimensão de possibilidade de problematização do
tema, seria possível formular uma série de outras indagações.
Roberto Livianu explica que a corrupção é um “fenômeno social complexo”, razão pela
qual não permite “unanimidade em sua conceituação”. Aliás, sua existência é noticiada desde
a Antiguidade e pode ser conceituada segundo aspectos sociológico, econômico e jurídico. Seu
conceito, nessa senda, variaria conforme a aplicação de elementos vinculados a cada um daqueles enfoques. Sociologicamente, corrupção envolveria o grau maior ou menor de desaprovação
da opinião pública à violação da lei, de forma que haveria corrupções mais ou menos toleradas.
Economicamente, o conceito de corrupção se vale das definições de mercado e de análise econômica, para imputar sua prática a quem utiliza a função pública como peça chave de um negócio.
Juridicamente, seu conceito se volve para a ideia de abuso de cargo público, de autoridade, não
necessariamente com efeitos monetários3.
2. Pontos de partida histórico, filosófico e conceitual para a regulação da corrupção
Para delimitar o contorno desse vocábulo, de extensão ampla (denotação), sugere-se, nesse estudo, a necessidade de inserção de maior intenção (conotação). Deveras, trata-se de termo com elevado
1 Ex-Defensor Público – AL. Advogado criminalista. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências Criminais
pelas Faculdades Jorge Amado. Professor da Escola de Magistrados da Bahia. Professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público da Bahia.
Professor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes. Professor da Faculdade Baiana de Direito nos cursos de graduação e Pós-Graduação. Autor
de diversas obras pela Editora Juspodivm.
2 Ex-Defensor Público – AL. Advogado criminalista. Mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Ciências Criminais
pelas Faculdades Jorge Amado. Professor da Escola de Magistrados da Bahia. Professor da Fundação Escola Superior do Ministério Público da Bahia.
Professor da Escola Superior de Advocacia Orlando Gomes. Professor da Faculdade Baiana de Direito nos cursos de graduação e Pós-Graduação. Autor
de diversas obras pela Editora Juspodivm.
3 LIVIANU, Roberto. Corrupção: incluindo a lei anticorrupção. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2014. p.24.
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grau de vaguidade, sendo classe capaz de abranger inúmeras situações e sujeitos. Em sentido largo, a
corrupção é uma das fragilidades humanas4, envolvendo os valores da liberdade, da igualdade e o poder.
Três prismas podem servir como pontos de partida para a compreensão da regulação da corrupção pelo direito, sem, contudo, perder de vista a possibilidade dele, o direito, fomentar, de algum
modo, a corrupção. Héctor A. Mairal, administrativista argentino, desenvolveu pesquisa sob esse
ângulo, falando em causas jurídicas da corrupção. Isso porque, segundo aduz, “o Direito, além de
servir de instrumento para um sistema econômico que fomente a corrupção, também pode atuar independentemente como fato de corrupção”. Existem, nessa concepção, “fatores jurídicos que criam um
campo fértil ou, inclusive, funcionam como causa direta da corrupção, independentemente do sistema
econômico ou político imperante”5.
2.1. A relação histórica com o discurso anticorrupção
A primeira vertente para o entendimento da regulação da corrupção pelo direito tem cunho
histórico. Pretende-se aqui elucidar que a vida humana apresenta, historicamente, relação próxima
com a história da corrupção. Considerando essa proposição, poderia ser formulada a seguinte indagação: o humano é corrupto ou a corrupção é humana? O trânsito dessa primeira questão com a seguinte
– filosófica – é contínua, ponto que será exposto a seguir.
A resposta a essa pergunta seria sintetizada na seguinte hipótese: a corrupção é, historicamente, uma fragilidade essencialmente humana.
Na esteira de Jessé Souza, “os seres humanos, em qualquer época e em qualquer lugar, querem
não apenas ser ricos e felizes, mas também saber que têm direito à felicidade, mesmo às custas da
infelicidade alheia”. Completando a ideia do autor, pode-se dizer que a corrupção se opera em vários
níveis de linguagem:
(1) social, quando envolve disputa entre classes para melhor colocação na estratificação de
uma comunidade: “distinção social é tão importante quanto a luta pelos bens materiais. Quem não
percebe isso não percebe nada de importante na vida social”;
(2) de controle, quando serve à dominação, à manipulação discursiva e, ao final, ao maior
exercício de poder de um grupo ou indivíduo em detrimento dos demais, notadamente no âmbito do
predomínio capitalista e patrimonialista: “são os mecanismos de distinção social que legitimam para
si e para os outros o acesso privilegiado a todos os bens escassos, sejam eles materiais ou ideais”, vale
dizer, a forma de distinguir e de tornar desiguais os seres humanos “tem a ver com a dominação de
certa visão da moralidade”6.
O discurso anticorrupção, no curso da história, tem caráter recorrente, especialmente para
manipular a forma de exercício do poder. Para se cingir ao contexto brasileiro, verifica-se que a ruptura da ordem jurídica em 1964 se valeu desse argumento, para haurir legitimação. Conforme realça
Rodrigo Motta, “os discursos dos vitoriosos de 1964 apresentaram o objetivo de livrar o país de dois
males, que seriam seus principais inimigos: a subversão comunista e a corrupção”. Esses dois inimigos foram também “justificativa para a violência e o desrespeito contra os direitos e as garantias dos
cidadãos cometidos pela ditadura”7.
Sob contexto similar, que pode contribuir para elucidar a questão, indagam Alexandre Guerra
e outros autores, em introdução à obra coletiva, a respeito do uso destacado do “tema da corrupção”
4 Ao diálogo mantido com Fernando Batista de Vasconcelos, deve-se a premissa aqui tomada como alicerce para o desenvolvimento deste estudo, qual
seja, a de ser a corrupção uma fragilidade inata ao gênero humano e que o acompanha no curso da história.
5 MAIRAL, Hector A. As raízes legais da corrupção: ou como o direito público fomenta a corrupção em vez de combatê-la. Tradução: Susan M. Behrends
Kraemer. São Paulo: Contracorrente, 2018. p.30.
6 SOUZA, Jessé. A elite do atraso: da escravidão à Lava Jato. Rio de Janeiro: Leya, 2017. p.86.
7 MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Os expurgos de 1964 e o discurso anticorrupção na caricatura da grande imprensa. Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 8, n. 18, p.21, maio/ago, 2016.

19

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

para atender finalidades políticas ou interesses específicos. De acordo com os autores, não se trata de
mero acaso, porém de um modo “de argumentar para expor publicamente o tema como problema à
parte de nossa estrutura social”. Vale dizer, por intermédio desse trilho seletivo, o assunto seria submetido a um procedimento inquisitório, com a função dúplice de, de um lado, “dar a impressão de que
existem instituições de combate a corrupção que são um fim em si mesmas – neutras e descomprometidas” e, de outro, afastar os “entraves à manutenção de privilégios”8, logrando imunizar o exercício
do poder contra rumos não desejados por seus tradicionais detentores.
2.2. A questão filosófica que interroga o modo de regulação da corrupção
Como segunda base de partida, de natureza filosófica, pode-se anuir com a opção que entende
a liberdade como núcleo essencial do ser humano. Vale dizer, naturalmente, ser livre é condição de
possibilidade de ser humano. O direito deve ter lugar naquele espaço de conflito entre liberdades9. A
regulação pelo direito, nessa senda, deve ser proporcional (justa medida), mínima, visando gerar consequências menos trágicas que geralmente nascem do decote que o direito faz no valor da liberdade
humana. Todo regramento, limitativo da liberdade, por excepcional, deve seguir critérios rígidos, tal
como um acordo linguístico que, no direito criminal, é representado pela legislação em sentido formal.
Em outros termos, a corrupção, como fenômeno social, é uma realidade humana, histórica. Se
a opção de sua regulação for a do uso do direito criminal, haverá consequências não somente jurídicas
quando for imposta a privação da liberdade do imputado. Variados aspectos, de ordem filosófica e
criminológica, podem ser considerados, notadamente no embate entre igualdade, liberdade e poder.
Quer-se dizer que, antes de ser “combate” ao que convenciona ser um “mal”, há seletividade na regulação legislativa da corrupção e na interpretação de suas regras, consciente ou inconscientemente,
tendo, como pano de fundo, o poder como disputa.
Amilton Bueno de Carvalho, forte na leitura de Nietzsche que aplica ao direito criminal, expõe a “lógica” do punitivismo que decorre daquela seletividade. O autor pontifica que “nós, os ‘bons’,
somos protegidos deles, os ‘maus’, pelos anjos do bem que representam a síntese do modelo humano:
os perseguidores de plantão”. Em outros termos, “o discurso midiático está sempre nessa direção: o
mundo está dividido, maniqueísmo agressivo, entre ‘bons’ e ‘maus’, perfeitos e imperfeitos, perfumados e fedidos, lindos e feios, adocicados e brutos, mocinhos e bandidos”, ou seja, de um lado, “aqueles que ‘devemos mudar’ – ‘todos os meios pelos quais, até hoje, quis-se tornar moral a humanidade
foram fundamentalmente imorais’”10.
O discurso de “combate” à corrupção vivenciado, antiga, recente e, ainda, atualmente, é constatável empiricamente. Neste ponto, verifica-se a relação imbricada entre o olhar histórico e o filosófico. Na doutrina, Rafael Valim qualifica a consagração explícita de “um estado de exceção jurisdicional, para o escárnio universal do Judiciário brasileiro”11, citando a afirmação de que, no único caso
excepcional da República, há situações inéditas que fogem da aplicação das regras ditas genéricas,
destinadas aos casos comuns12.
8 GUERRA, Alexandre; OLIVEIRA, Ana Luíza Matos de; CARVALHO, Antonio Carlos Souza de. JAKOBSEN, Kjeld Aagaard; VITAGLIANO, Luis
Fernando; MANZANO, Marcelo P. F.; TOLEDO, Matheus Tancredo; RIBEIRO, Pedro Simon Camarão Telles; SILVA, Ronnie Aldrin; SILVA, Rose;
BOKANY, Vilma Luiza; NOZAKI, William. Poder e corrupção do capitalismo. São Paulo : Fundação Perseu Abramo, 2017. p.8.
9 No egologismo de Carlos Cossio, há a orientação volvida ao seu objeto (a conduta humana em sua interferência subjetiva) de uma forma um tanto
estimativa (não valorativa) que, por seu turno, tem sua estrutura estabelecida por lógica transcendental (forçosa, fundante). Aquele que vive o direito
sabe o que está a fazer e “este su hacer viene pensado como norma, como deber ser”, tal como se dá com a atividade valorativa dos fatos, das normas e
das provas pelo juiz, que é “vida humana vivente” (COSSIO, Carlos. La teoria egologica del derecho: y el concepto juridico de liberdad. Buenos Aires:
Abeledo-Perrot, 1964. p.170-171).
10 CARVALHO, Amilton Bueno de. Direito penal a marteladas: algo sobre Nietzsche e o direito. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2016. p.103.
11 VALIM, Rafael. Estado de exceção: a forma jurídica do neoliberalismo. São Paulo: Contracorrente, 2017. p.43.
12 Como se vê do trecho da deliberação referida: “ora, é sabido que os processos e investigações criminais decorrentes da chamada “Operação Lava-Jato”,
sob a direção do magistrado representado, constituem caso inédito (único, excepcional) no direito brasileiro. Em tais condições, neles haverá situações
inéditas, que escaparão ao regramento genérico, destinado aos casos comuns”. (TRF4 – P.A. Corte Especial Nº 0003021-32.2016.4.04.8000/RS – Rel. Des.
Fed. Rômulo Pizzolatti – Data: 23/9/2016).
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2.3. Limites jurídicos do regramento da corrupção com tutela do direito do imputado
Por último, a terceira perspectiva, de natureza conceitual, deve levar em consideração os elementos textuais albergados pelo ordenamento jurídico para, com lastro nas fontes legislativas, definir
os seus contornos. Para os propósitos deste trabalho, a fonte considerada é a legislação penal para
inserir, no âmbito dos delitos de corrupção, as figuras típicas abrangidas. Cuidando-se de matéria
criminal, toda a ordem principiológica e formal deve incidir para opor limites ao direito punitivo estatal. De tal maneira, são princípios caros que colimam proteger o indivíduo contra o arbítrio estatal,
a legalidade, a tipicidade penal, a vedação à analogia in malam partem e a interpretação fundada em
exegese estrita.
Um dos princípios constitucionais mais caros aplicados ao sistema de direito penal e de direito
processual penal é o da legalidade. Ele reúne um leque de limites, tais como às vedações à retroatividade
e à analogia da lei penal, bem como a proibição ao uso do costume como fonte de direito penal. Não
se admite, ademais, a indeterminação da lei penal. Quanto à respectiva atuação penal do Ministério
Público e dos demais órgãos de persecução penal estatal, há a incidência da legalidade sob a feição da
obrigatoriedade13. Nas pegadas do autorizado Juarez Cirino dos Santos, “o princípio da legalidade é o
mais importante instrumento de proteção individual no moderno Estado Democrático de Direito”14.
A lei estrita é a melhor baliza conhecida para definir os limites do exercício punitivo. A ênfase
deve ser a de, excepcionalmente, determinar restrição da liberdade. No entanto, a lei é síntese textual
que, por meio de um humano, concretiza a comunicação abstrata nela contida. Esse caminho tem
uma variável: o homem (juiz). O controle do exercício do poder a ele deferido é a posteriori, como,
por exemplo, através de recursos. Enquanto tal não ocorre, a concretização pela norma jurídica pode
rasgar a imagem da moldura do texto legal. Se o enunciado legislativo for aberto, a manipulação do
discurso pode encobrir o incremento de poder, indevido e desigual, violador do valor da liberdade.
A interpretação da lei é norma jurídica – unidade de um sistema resultante da matéria prima
correlata, o ordenamento jurídico15. Na lição de Paulo de Barros Carvalho, a norma é formulada por
operação que toma “os sentidos de enunciados prescritos no contexto do sistema de que fazem parte.
A norma é proposição prescritiva decorrente do todo que é o ordenamento jurídico”16. Seu piso deve
ser o texto de lei, seu teto também deve ser o texto de lei. Entre o piso e o teto está o homem, juiz, de
quem se espera imparcialidade e correção para não extravasar seus lindes com construção de sentidos
que não respeite aqueles limites.
Mais adiante, no tópico sobre a atuação regrada que deve ser a do agente estatal da persecução criminal, a relação entre a lei – previsão – e a norma jurídica – concretização – será novamente
problematizada, mormente por ser o espaço de vácuo que pode desaguar em restrições indevidas à
liberdade humana.
3. Finalidade do processo penal em confronto com a hipertrofia do poder punitivo estatal
O direito processual penal é constituído por normas jurídicas produzidas a partir de dispositivos consignados no art. 5º, da Constituição de 1988. Dessa percepção decorre a conclusão de que ele
se insere na classe dos direitos de primeira dimensão, cujo fito precípuo é a proteção da liberdade do
imputado contra o arbítrio estatal17. A liberdade-fato é a regra, enquanto o decote que fixa os limites
da liberdade-direito é a exceção. Para tanto, os contornos devem ser precisos.
13 JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.49.
14 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito penal: parte geral. 7. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2017. p.22.
15 A relação entre um texto e outro deve ser dotada de fiabilidade. Tácio Lacerda Gama ensina que “se uma norma existe no sistema jurídico é porque está
em relação com outra norma”. Se ausente o nexo, teremos ilicitude, violação de dever ou abuso de poder (GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária:
fundamentos para uma teoria da nulidade. 2. ed. São Paulo: Noeses, 2011. p.329).
16 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário: linguagem e método. 5. ed. São Paulo: Noeses, 2013. p.137.
17 TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de direito processual penal. 13 ed. Salvador: Juspodivm, 2018. p.44.
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A interferência do direito para definição da liberdade jurídica somente deve ocorrer, portanto,
quando há interferência entre esferas individuais de liberdade-fato que criem incompatibilidades. A
regulação sancionatória penal, por sua vez, deve tender a menor possível, proporcional à excepcionalidade da restrição à liberdade-fato. Daí que a expansão punitiva, pelo direito penal e pelo direito
processual penal, conflita com a essência da liberdade como núcleo do ser humano.
Esse ponto de vista afirma que a liberdade é um conjunto de condutas, um conceito negativo,
formulado por exclusão. O direito só teria lugar para restringi-la diante de interferência intersubjetiva. O conceito deve ser, destarte, compreendido “a partir da disciplina da conduta, vale dizer, da
qualificação de comportamentos como proibidos e obrigatórios”, sendo descrita por Ricardo Martins
como aquelas condutas “ontologicamente não necessárias nem impossíveis, juridicamente qualificadas como facultativas e, portanto, passíveis de serem exercidas ou não exercidas”18.
Sob essa ótica, depreende-se que a ampliação da cruzada rumo ao chamado “combate” implacável da corrupção não se coaduna com o conceito lógico-deôntico de liberdade. Aliás, a ampliação
e facilitação do punitivismo, agora aplicado à corrupção, com fortes bases morais19, corrói o sistema
processual penal comprometido com aquele valor fundante do estado democrático de direito: liberdade, igualdade e legalidade.
Ao revés, o feixe de garantias opõe obstáculos à banalização da punição. A corrupção não é
fenômeno que deva fugir a essa regra. A hipertrofia punitiva olvida que a restrição da liberdade deve
ser enfrentada seriamente, com cautela redobrada. Veja-se o que afirma Alberto Binder. Ele sublinha
o quanto é importante a alusão a critérios para decidir sobre a limitação de liberdade de um igual.
É preciso, sobremodo, “establecer los requisitos verificables del acto punible (teoría del delito), fijar
las condiciones de verificación (teoría del juicio) y regular el ingreso y utilización de la información
(teoría de la prueba)”. Esse rito constitui “el trípode conceptual del sistema de garantías y la base de
toda explicación del derecho penal y procesal penal”20.
4. Atuação dos agentes de persecução penal conforme regramento de direito público
O contributo doutrinário clássico que alçou ao seu devido lugar o princípio da legalidade em
matéria processual penal foi formulado por Afrânio Silva Jardim, em sua tese de livre-docência. Na
obra que daí frutificou, foram dadas as cores necessárias para deixar bem vincado que não seria admissível que “pudessem os funcionários investidos no órgão público afastar a aplicação do Direito
Penal legislado ao caso concreto, ao seu talante ou juízo discricionário”. Na dicção do jurista, os critérios de oportunidade e conveniência nem sempre são muito claros ou definidos. Aliás, “é princípio
assente no Direito que a ninguém é dado dispor do que não lhe pertence, mormente em se tratando de
valores sociais absolutamente relevantes”21.
Como foi pontuado acima, se há um alicerce dogmático no texto de direito positivo, há,
todavia, um abismo entre ele e a norma jurídica. Esse abismo é o intérprete. O zelo do intérprete
para não construir norma fora da moldura possível do texto legal não é um princípio universal,
se for possível comparar com a filosofia kantiana. Trata-se de uma imperfeição, de uma insuficiência humana de solver o problema do risco interpretativo que não atenda os contornos dos
vocábulos: entre a lei e a norma, está o homem, ser falível, segundo concepção explicitamente
adotada neste estudo.
18 MARTINS, Ricardo Marcondes. Teoria jurídica da liberdade. São Paulo: Contracorrente, 2015. p.44.
19 Há setor da doutrina que denuncia, nessa seara, o ativismo e agigantamento judicial, percebendo o exercício do poder enquanto justiciamento. Nesse
diapasão, “as implicações resultantes do decisionismo patrocinado pelo Judiciário brasileiro” – que não considera “a proposta interpretativa de caráter
científico e racional do atual estágio do constitucionalismo” – “afastam a possibilidade de uma saída estritamente jurídica para o problema” (ALMEIDA,
Plínio Régis Baima de. Poder judiciário e política: o dilema do constitucionalismo democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2017. p.168).
20 BINDER, Alberto M. El incumplimiento de las formas procesales: elementos para uma crítica a la teoría unitaria de las nulidades en el processo penal.
Buenos Aires: Ad-Hoc, 2000. p.71.
21 JARDIM, Afrânio Silva. Ação penal pública: princípio da obrigatoriedade. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.49.
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Sem embargo de suas deficiências, pretende-se que a norma jurídica a ser formulada se adeque
a pressupostos científicos, ao garantismo penal: os espaços de dúvida só podem dar azo à analogia
in bonam partem e a um cerco cujo teto deve ser a linguagem positivada. As teorias em jogo devem
objetivar efetivar as disposições da Constituição.
Dos autores clássicos do direito processual penal italiano, Franco Cordero está entre os que
adotaram a norma jurídica como padrão valorativo. De compasso com seu escólio, “in un ordinamento chiuso le norme sono il solo criterio per valutare giuridicamente gli atti, i quali si dicono perfetti o
imperfetti in quanto corrispondano o meno alla rispettiva fattispecie”22. O controle da norma jurídica
deve migrar das relações de sintaxe (estrutura relacional23), semântica (sentido dos vocábulos) e pragmática (função de garantia dos direitos do imputado).
De todo modo, não é porque a matéria em debate é sobre corrupção que se permite um juiz
“combatente” do crime organizado ou um Ministério Público policialesco e negociador de cláusulas
de acordo (sem previsão legal permissiva). O juiz aplica a Constituição e as leis. Como assevera Júlio
Maier, o magistrado “investiga también si puede decidirlo (competencia), por qué vía lo decidirá (procedimento) y cuál es el acto que tiene valor de decisión, y para ello refiere su comportamento futuro
– antecipado mentalmente – al conocimiento de enunciados normativos ya existentes”24.
Como salientou Marcello Enes Figueira, em artigo específico, “é o juiz, através da estrita
observância dos direitos do réu no processo penal, que contém qualquer possível arbítrio que possa
apresentar-se sob o disfarce de autoridade constituída”. Vale dizer, em compasso com o articulista, “se
o juiz de alguma forma abandona, ainda que psicologicamente, esta função, em nome do combate à
criminalidade, à impunidade, à corrupção, ou o que quer que seja, estará aberto o caminho para perseguições de toda ordem”. E, em outra passagem do seu texto, deixou vivificado que “a experiência
histórica revela que, desde os primórdios da civilização até as ditaduras contemporâneas, a privação
da liberdade sempre foi usada como instrumento de perseguição a inimigos”25.
Por seu turno, o Parquet está jungido a ordem jurídica. Aos agentes estatais somente é dado
fazer o que o direito positivo expressamente autoriza, valendo lembrar que não deve haver poderes
implícitos para justificar o alargamento da punição, notadamente quando não houve omissão involuntária do legislador e não está preconizado na Constituição26. A especialidade do conteúdo do processo criminal, seja qual for, não é cheque em branco para o uso das garantias fundamentais contra
o imputado, notadamente porque elas foram sufragadas historicamente como forma de proteção do
indivíduo processado contra o Estado.
Não se justifica, por exemplo, celeridade se os direitos do imputado, gizados em textos de direito positivo, são espezinhados. Consoante esse posicionamento, Décio Alonso Gomes perlustra que
“a rapidez nem sempre é racional e, em verdade, pode sair pela culatra. No mundo da classe rápida,
criou-se a cultura de apressar-se mesmo quando isso não é racional”27.

22 CORDERO, Franco. Procedura penale. 7. ed. Milano: Giuffrè, 1983. p.841.
23 A estrutura da relação normativa formal é representada por duas normas jurídicas, ligadas por liame de implicação (KELSEN, Hans. Teoria pura do
direito. Tradução: João Baptista Machado. 5. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. p.218-219; KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. Tradução:
Luís Carlos Borges. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p.42-45).
24 MAIER, Julio B. J. Derecho procesal penal argentino: 1a fundamentos. Buenos Aires: Hammurabi, 1989. p.46.
25 FIGUEIRA, Marcello Enes. Por que o juiz não pode ser um agente de combate à criminalidade, à corrupção e à impunidade? Justificando. [Direito e
Avesso]. Carta Capital, São Paulo, 6 ago. 2018. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2018/08/06/por-que-o-juiz-nao-pode-ser-um-agente-de-combate-a-criminalidade-a-corrupcao-e-a-impunidade/>. Acesso em: 17 ago. 2018.
26 HOFFMANN, Henrique; NICOLITT, André. Investigação criminal pelo Ministério Público possui limites. Consultor jurídico. 30 jul. 2018. Disponível
em: <https://www.conjur.com.br/2018-jul-30/opiniao-investigacao-criminal-mp-possui-limites#sdfootnote3anc>. Acesso em: 17 ago. 2018.
27 GOMES, Décio Alonso. (Des)aceleração processual: abordagens sobre dromologia na busca do tempo razoável do processo penal. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2007. p.43.
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5. Colaboração premiada como negócio jurídico processual dirigido
Antes de examinar a constitucionalidade da autorização de tratativas, levadas a efeito pela
autoridade policial ou pelo Ministério Público, na forma da Lei nº 12.850/2013, calha realçar que o
sistema brasileiro pretendeu introduzir regime de cooperações premiadas cujas negociações devem
observar fielmente o direito posto, legislado. Vale afirmar, abstraindo o problema de sua duvidosa
conformidade constitucional, a delação premiada bilateral (mediante acordo), firmada nos termos
da Lei nº 12.850/2013, não autoriza construção de cláusulas com exigências ou com permissivos não
previstos expressamente em lei.
Dessa ilação, decorre a classificação da cooperação premiada em matéria de criminalidade
organizada como negócio jurídico processual dirigido, cujo conteúdo está previamente definido pela
legislação de regência. Não é lícito – deixando em suspenso o entrave em torno de sua inconstitucionalidade – que o Ministério Público ou a autoridade policial crie cláusulas com outorga de maiores
“vantagens” oferecidas ao colaborador. O poder deferido a esses órgãos da persecução penal estatal
não chegou ao patamar de admitir promessas que excedem a lei para buscar a “prova” que se quer para
justificar condenação do coimputado, a semelhança de uma chantagem.
Como dito em outro lugar28, haverá inconsistência do acordo de delação premiada toda
vez que as suas cláusulas não sigam estritamente os lindes impostos pelos enunciados da Lei nº
12.850/201329. Entende-se que as tratativas e a formalização das cláusulas não devem se sobrepor à
legislação penal e processual penal. A normatividade deve ser intransigentemente observada, sob
pena de se resvalar em utilitarismo, como ilustra Rosivaldo Toscano30. O eficientismo, o punitivismo e a guerra à corrupção são discursos que propõem, em larga medida, punição a qualquer custo,
sem acatamento ao dirigido legalmente. Em suma, a prevalência do negociado é proceder não valioso ao Estado Democrático de Direito31.
É que o valor da legalidade sofre, dia-a-dia, impactos negativos conduzidos por fenômenos
não-jurídicos, antijurídicos ou não contemplados pela ordem jurídica constitucional. O processo penal
deveria ser termômetro da democracia32, supedaneado em formas preestabelecidas33. Mas, no plano
da realidade, essa função se apresenta deficitária. Rubens Casara constata que, “em um movimento de
mutação simbólica, o valor do processo penal como limite ao poder em nome dos direitos individuais
está desaparecendo”. Conforme pondera, “os institutos e as formas processuais penais passam a ser
tratados como espécie de mercadoria, portanto, negociáveis e disponíveis”. Aliás, simultaneamente,
“o Sistema de Justiça Criminal, sempre seletivo, tornou-se cada vez mais objeto de atenção dos meios
de comunicação de massa, que, com objetivos políticos, não é de hoje, manipulam as sensações de
medo, insegurança e impunidade na sociedade”34.
28 ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Limites jurídicos da delação premiada e a necessidade de controle recursal contra a sentença homologatória. In:
Roberto Carvalho Veloso; Fernando Quadros da Silva. (org.). Justiça Federal: estudos em homenagem aos 45 anos da AJUFE. Belo Horizonte/MG:
D’Plácido, 2017,v.1, p.289-311.
29 Essa necessidade foi reiterada em outros estudos: ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Teoria da nulidade no processo penal. São Paulo: Noeses, 2016.
p.635-639; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Indiciamento e persecução penal das organizações criminosas: limites conceituais à incidência das normas.
In: Paulo de Barros Carvalho; Robson Maia Lins (Orgs.). Ensaios sobre jurisdição federal. Sao Paulo: Noeses, 2014. p. 933-975.
30 Na dicção do autor, “esse discurso fluido e tentador ainda paira sobre boa parcela dos atores jurídicos, e sua adoção inautêntica corrompe a prática
judiciária, transformando-a em utilitarismo. Esvazia-se moralmente o direito, e sua autonomia é corrompida” (SANTOS JÚNIOR, Rosivaldo Toscano
dos. A guerra ao crime e os crimes da guerra: uma crítica descolonial às políticas beligerantes no sistema de justiça criminal brasileiro. Florianópolis:
Empório do Direito, 2016. p.398).
31 JARDIM, Afrânio Silva. Garantismo no processo penal: breve e parcial reflexão. Revista Eletrônica de Direito Processual – REDP, Rio de janeiro
(UERJ), a.8, n.14, p.10, jul.-dez. 2014.
32 Com efeito, “a estrutura do processo penal de uma nação indica a força de seus elementos autoritários e liberais” (MOREIRA, Rômulo de Andrade. O
processo penal como instrumento de democracia. Revista Jus Navigandi, ISSN 1518-4862, Teresina, ano 9, n. 318, 21 maio 2004. Disponível em: <https://
jus.com.br/artigos/5224>. Acesso em: 18 ago. 2018).
33 LOPES JR, Aury; ROSA, Alexandre Morais da. Contraditório no processo penal não é amor, mas é tão complexo quanto. Consultor jurídico. 13 jun. 2014.
Disponível em: <https://www.conjur.com.br/2014-jun-13/contraditorio-processo-penal-nao-amor-tao-complexo-quanto>. Acesso em: 18 ago. 2018.
34 CASARA, Rubens R. R. Estado pós democrático: neo-obscurantismo e gestão dos indesejáveis. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2017. p.158.
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6. Limites probatórios da persecução penal e controle de constitucionalidade da previsão
da suspensão pactuada das garantias
Nessa altura do estudo, é possível coroar a hipótese (tese fraca) com sua configuração em tese
(forte): a atuação dos sujeitos da persecução penal deve ser estritamente regrada pelo direito positivo e a
prova em sentido amplo (elementos de informação) somente deve ser prova penal em sentido estrito (com
valor pleno, ou seja, com efeito apto a justificar condenação) se perfizer todos os elementos do seu conceito.
O conceito de prova plena, capaz de se tornar argumento de sentença condenatória, é o de
prova em sentido completo que, a seu turno, exige o de prova em sentido estrito. Nesse meio, não se
deve olvidar que a condenação em matéria penal deve ser sempre supletiva, subsidiária relativamente
à absolvição (art. 386, CPP). Dois conceitos, portanto, que devem ser conjugados, sem o que não se
tem prova plena:
(1) prova em sentido estrito: é o elemento empírico, produzido por iniciativa da parte do processo criminal, na presença de juiz imparcial, por meio admitido pelo direito positivo, sob o crivo do
contraditório, com o fito de influir na convicção objetivada na sentença;
(2) prova em sentido completo: é a descrição do resultado de todo o procedimento que vai da
base empírica apresentada até a sentença, isto é, conhecida e lícita a sua fonte, resulta do perpassar
pelas etapas de sua produção escorreita, desde a sua postulação (por parte com iniciativa), seguida da
sua admissão (ato aquisitivo que considera a vedação das provas obtidas por meios ilícitos), completada com sua produção (mediante contraditório) e finalizada com sua avaliação (fundamentação teórica
e valoração dos elementos reunidos, em forma de argumento, na sentença).
Colocados esses pontos, pode-se apresentar questionamento sobre os elementos obtidos em
sede de colaboração premiada, na forma da Lei nº 12.850/2013. A cooperação premiada é um modo
de suspensão de garantias fundamentais do delator. Nas palavras de Geraldo Prado, a delação premiada se cuida de “suspensão pactuada de garantias”35. Como se pode inferir, é extremamente grave
autorizar, por via de lei, a suspensão de garantia fundamental individual, ainda que com anuência do
imputado colaborador. A própria Constituição Federal de 1988 previu de forma estrita, excepcional,
quando – e em que casos – poderão ser suspensas as garantias constitucionais: durante o estado de
defesa (art. 136) e na vigência de estado de sítio (arts. 137 a 139).
A autorização legal para negociar garantias fundamentais, a exemplo do direito ao silêncio,
prometendo, como moeda de troca, a redução da sanção penal, indica incompatibilidade com o sistema constitucional brasileiro36. Situações como essa, no sistema pátrio, foi objeto de percepção de
Pierre Souto Maior, ao expor sua reflexão “sobre o desapego por relevante parte dos órgãos jurisdicionais, em relação à estrutura acusatória de nosso processo penal”, bem como sobre “o descompasso
entre o regramento constitucional (hodiernamente até mesmo em relação à legislação infraconstitucional) e a atividade cotidiana dos tribunais”. Ademais, complementa o autor, “a par da deterioração
da própria legalidade do direito processual penal, com a introdução, via colaboração premiada, da
chamada ‘justiça pactuada’, nessa delicada área do direito”, tem-se visto ultimamente a “aceleração
da admissibilidade de violação de regras próprias do sistema acusatório”37.
35 O jurista explicita preocupação com as “poderosas estratégias de intimidação de colaboradores” e até mesmo represálias que podem causar “danosidade social verificada na interface crimes de mercado e crimes de estado, que está pulverizando os esforços das modestas e novas democracias latino-americanas de se enraizarem como práticas políticas e sentimento social”. Geraldo Prado elucida ainda que, “quando em 1987/8 o Constituinte optou pelo
empoderamento do MP sem o contrapeso do controle popular, trasladou-se para o nosso ordenamento de tradição continental europeia um modelo
que não haveria de guardar simetria com os da origem”. Entretanto, o que se vem experimentando no Brasil seria “uma ‘fragmentação’ de nosso ‘procedimento’ e não sua ‘americanização’. De tal sorte – conclui –, “a correção de rumos não se fará, em minha opinião, somando um erro a outro. Preservar o
acordo homologado, desde que o colaborador cumpra com a sua parte, é a maneira de assegurar que a “suspensão pactuada de garantias” não seja uma
fraude estatal por meio da qual, aí sim, o Estado Policial estaria a se infiltrar” (PRADO, Geraldo. Uma vez homologada a delação, pode a justiça voltar
atrás e rever o acordo? Justificando. Carta Capital, São Paulo, 28 jun. 2017. Disponível em: <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/06/28/colaboracao-premiada-acordo-atuacao-do-ministerio-publico-e-homologacao-judicial/>. Acesso em: 17 ago. 2018).
36 Como denuncia Alexandre Morais da Rosa, do Estado é exigível boa-fé objetiva: “não pode praticar ilegalidades, omitir informações desfavoráveis,
valer-se de métodos não autorizados em lei, potencializar inescrupulosamente elementos probatórios, mesmo que os agentes pensem que seja por bons
motivos, aumentando a capacidade de obter vitórias processuais” (ROSA, Alexandre Morais da. Guia compacto do processo penal: conforme a teoria dos
jogos. 3. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016. p. 192).
37 AMORIM, Pierre Souto Maior Coutinho de. Fragmentos jurisprudenciais de um processo inquisitivo. Revista justiça e sistema criminal, v. 9. n. 17,
FAE Centro Universitário, Curitiba/PR, p.290, jul.-dez. 2017.
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7. Conclusões
a) Corrupção é termo vago. Não há unanimidade quanto à definição do seu conceito, razão
pela qual pode assumir diversos contornos, sejam eles jurídicos, sociológicos ou econômicos.
b) Reconhecendo como premissa o fato da corrupção se cuidar de fragilidade do ser humano,
três pontos de sustentação para a definição dos limites à regulação pelo poder estatal devem ser levados a cabo: histórico, filosófico e jurídico.
c) Historicamente, o discurso anticorrupção tem sido útil à dominação do oponente, vale
dizer, à manipulação de poder, quando se imputa ao alter a conduta reputada como corrupta para
o adjetivar negativamente.
d) Filosoficamente, alvitra-se a opção pela regulação jurídica da corrupção, no intuito de permitir a intervenção no restrito espaço de constrangimento mútuo de liberdades, isto é, quando a liberdade de um interfere no espaço subjetivo de liberdade do outro ser humano igual.
e) Ainda sob o ponto de vista filosófico, o regramento, no entanto, deve ser em medida justa,
proporcional, sem resvalar na proposta de ampliação punitiva, mas contendo o direito criminal em seu
mínimo patamar, estritamente necessário, sem uso desnecessário da irracionalidade prisional38, como
realce para a prevalência do valor liberdade como elemento nuclear do ser humano.
f) Juridicamente, os postulados da legalidade, da tipicidade e do devido processo legal, devem
ser intransigentemente seguidos. Ainda que situados no campo do neopositivismo, a democracia não
deve admitir produção de norma jurídica que não nasça de um texto (estatal) de direito positivo (piso)
e que não esbarre no mesmo texto (teto), eis que a interpretação deve se submeter ao círculo formado
pelo cerco linguístico que conduz à ideia de dupla finitude do sistema. Deve-se colimar limitar o arbítrio e a imprevisibilidade de decisões judiciais.
g) A finalidade primeira do processo penal deve ser a de opor limites ao exercício do direito
punitivo do Estado, isto é, as formas são escudos de proteção da liberdade humana. Esse fito é cânone
hermenêutico que informa a atividade de aplicação das regras de processo penal, autêntica prevenção
contra a hipertrofia do jus puniendi estatal, aplicável a toda e qualquer conduta considerada delituosa,
inclusive a infrações penais inseridas na classe corrupção.
h) Os sujeitos da persecução penal estatal, com ênfase no sistema acusatório brasileiro, têm
suas funções bem demarcadas. Por outro lado, tais funções somente devem ser aquelas estatuídas
expressamente por enunciados de direito positivo. Nesse âmbito, não deve haver poderes implícitos,
nem analogia in malam partem, eis que as restrições à liberdade demandam lei clara, estrita, em sentido formal.
i) A colaboração premiada encampada na Lei nº 12.850/2013 não admite criação de cláusulas que não estejam autorizadas pelo direito positivo. Condições à cooperação pelo imputado
e permissões de restrição à imposição de sanções não dispensam lei expressa e intervenção do
Poder Judiciário, por meio de processo que assegure a bilateralidade da audiência (contraditório
e ampla defesa).
j) Se a colaboração premiada é um pacto que o delator anui em suspender garantias fundamentais constitucionais, a prova que tenha ela como fonte deve ser submetida a controle de constitucionalidade, seja quando as promessas do Estado-acusador tenham extravasado a extensão colorida
por lei – proceder do qual resulta prova ilícita –, seja quando a anuência do imputado importe em
fragmentação do sistema (inconstitucionalidade).

38 VALOIS, Luís Carlos. Execução penal e ressocialização. São Paulo: Estúdio Editores, 2016. p.12.
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Sumário: 1. Introdução; 2. A exoneração da fiança. Conceito. Natureza jurídica; 3.
Requisitos de validade do ato exoneratório; 4. Efeitos da notificação exoneratória; 5.
Eficácia de cada um dos efeitos do ato exoneratório; 6. Conclusão; 7. Bibliografia.
Resumo: O presente texto visa a analisar se é válida a notificação exoneratória entregue pelo fiador ao credor enquanto o contrato de garantia viger por prazo determinado. Caso afirmativo, busca-se saber a partir de quando ela será eficaz, o que é
relevante para identificar o momento em que o caucionante se libera unilateralmente
da garantia prestada.
Palavras-chave: Direito Civil; Fiança; Exoneração; Validade; Eficácia; Contrato por
prazo determinado.

1. Introdução.
O presente texto visa a analisar se é válida a notificação exoneratória entregue pelo fiador ao
credor enquanto o contrato de garantia viger por prazo determinado. Caso afirmativo, busca-se saber
a partir de quando ela será eficaz.
Para tanto, examinaremos o conceito e a natureza jurídica da exoneração. Em seguida, averiguaremos quais são os requisitos de validade do referido ato demissional, quais são os seus efeitos e
quando eles se tornam ativos.
Nesse ponto, enfrentaremos uma questão que merece especial atenção a fim de identificar o
momento em que o caucionante se libera unilateralmente da garantia: partindo da premissa de que a
notificação foi entregue ao afiançado durante a vigência pré-determinada do contrato, pesquisaremos
se os sessenta dias previstos no art. 835 do CC/2002 deverão ser computados a partir da efetivação do
ato exoneratório ou do instante em que o contrato passar a vigorar de maneira indeterminada.
2. A exoneração da fiança. Conceito. Natureza jurídica.
A exoneração da fiança importa na liberação da garantia prestada pelo fiador2 sem limitação
de tempo.
1 Doutor e Mestre (Universidade Federal da Bahia – UFBA). Professor de Teoria Geral do Processo e de Direito Processual Civil na Graduação
(UFBA) e na Pós-Graduação lato sensu (diversas Instituições de Ensino no Brasil). Membro Fundador da Associação Norte e Nordeste de Professores
de Direito Processual (ANNEP). Membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP), do Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal
(IIDP) e da Associação Brasiliense de Direito Processual (ABPC). Conselheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB). Presidente da
Comissão Nacional de Acesso à Justiça do CFOAB e do Centro de Estudos de Sociedades de Advogados (CESA) – Seccional Bahia. Advogado. Email:
adonias@adonias.adv.br.
2 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em Espécie. Vol. III. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004, p. 440.
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Diferentemente do que sucedia no Código Civil de 1916 (CC/1916), em que o despojamento
da condição do garante se dava (a) por “ato amigável” ou (b) por sentença3, o CC/2002 permite que
o garantidor se exonere mediante notificação unilateral entregue ao credor, desde que a caução não
possua limitação de tempo. Uma vez entregue a comunicação ao afiançado, o fiador permanecerá
responsável por mais sessenta dias.
Eis o que estabelece o seu art. 8354:
Art. 835. O fiador poderá exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que
lhe convier, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante sessenta dias após a notificação
do credor.

Considerando que o garantidor não obtém nenhuma vantagem nesse negócio – dado o seu
caráter benéfico –, o legislador lhe conferiu o referido poder, a cujo efeito se submete o credor, não
havendo como a ele se contrapor. Portanto, cuida-se de direito potestativo do caucionante, que poderá
exercê-lo unilateralmente, desde que a caução vija sem fixação temporal.
Se, desde o início, a fiança for avençada por prazo indeterminado, o garante contará com tal
faculdade desde o nascedouro do liame de garantia.
Se a caução for prestada por prazo certo e vier a se prorrogar sem fixação de tempo, não há dúvidas de que, depois de ocorrido o prolongamento contratual, o fiador poderá notificar o credor acerca
da sua demissão unilateral5. Conforme demonstramos em texto anterior6, não há como lhe retirar essa
3 O art. 1.500 do CC/1916 assim dispunha:Art. 1.500. O fiador poderá exonerar-se da fiança, que tiver assinado sem limitação de tempo, sempre que lhe
convier, ficando, porém, obrigado por todos os efeitos da fiança, anteriores ao ato amigável ou à sentença que o exonerar. (destacamos)
4 O art. 40, X da Lei 8.245/1991 traz disposição semelhante, aplicável à fiança prestada nas locações de imóveis urbanos, alterando, contudo, o prazo pelo
qual o garantidor permanece responsável após a entrega da notificação ao locador, que é de 120 dias:Art. 40. O locador poderá exigir novo fiador ou a
substituição da modalidade de garantia, nos seguintes casos:
(...)
X – prorrogação da locação por prazo indeterminado uma vez notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador.
Considerando que o presente texto não se refere especificamente à fiança locatícia, faremos alusão ao art. 835 do CC/2002 e ao prazo de sessenta dias nele previsto. No entanto, o leitor pode fazer a analogia à caução fidejussória no âmbito da locação de imóveis urbanos. Para tanto, deverá estar
atento a dois aspectos. O primeiro deles é de que o prazo durante o qual o garantidor permanece responsável é de 120 dias após a notificação do credor, e
não de sessenta. O segundo deles diz respeito à circunstância de que, nos termos do art. 835 do CC/2002, o direito potestativo à exoneração surge quando
o contrato de fiança passa a viger por prazo indeterminado. Por sua vez, o art. 40, X da Lei 8.245/1991 autoriza a demissão unilateral do fiador quando a
locação (e não a fiança) se prorroga por tempo indefinido.
5 Confira-se o seguinte trecho da Ementa do Acórdão exarado pela 1ª Câmara Cível do TJBA, tendo por relator o Des. Mário Augusto Albiani Alves
Júnior:PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXONERAÇÃO DE FIANÇA.
PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CREDOR. ART. 835 DO CC/2002. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. ILICITUDE DA INSCRIÇÃO NOS CADASTROS RESTRITIVOS AO CRÉDITO. DANOS MORAIS OCORRENTES, NO CASO CONCRETO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
10.000,00, VALOR QUE ATENDE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
(...) Com efeito, estabelece o art. 835 do CC/2002 que o fiador pode exonerar-se da fiança por meio de notificação do credor. Além disso, o
STJ firmou entendimento no sentido de que cabe ao fiador efetuar, no período de prorrogação contratual, a notificação visando exonerar-se da obrigação. In casu, nota-se que os recorrentes enviaram notificação para o banco recorrido, por meio da qual se exonerou do ônus de garantir as transações
realizadas pelo devedor principal (...). Portanto, lograram provar os recorrentes que notificaram devidamente o credor da intenção de exonerar-se do
dever de garantir dívida constituída por contrato de crédito bancário prorrogável automaticamente. (...). (TJBA, 1ª Câmara Cível, Apelação 050053023.2016.8.05.0146, Relator(a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, publ. 03/09/2018)
6 BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. STJ admite renovação automática da fiança juntamente com a do contrato principal. Disponível em: https://migalhas.uol.com.br/depeso/338668/stj-admite-renovacao-automatica-da-fianca-juntamente-com-a-do-contrato-principal. Publicado em 07/01/2021. Acesso em 24/01/2021.No referido texto, demonstramos que, ao julgar o REsp. 1673383/SP, o STJ considerou ineficaz a cláusula de renúncia do direito de
exoneração após a prorrogação da fiança, sendo inadmissível a pretensão de vinculação dos fiadores indefinidamente.
Eis a Ementa do julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO BANCÁRIO.
RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. LEGALIDADE. POTESTATIVIDADE DA CLÁUSULA DE RENÚNCIA DO DIREITO DE EXONERAÇÃO APÓS A
INDETERMINAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO DE GARANTIA. EXONERAÇÃO CONTADA DO TÉRMINO DO PRAZO DE SESSENTA DIAS
INICIADO COM A CITAÇÃO DO DEMANDADO. DISSÍDIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de ser válida a cláusula que estabelece a prorrogação automática da fiança
juntamente com a do contrato principal, cabendo ao fiador, ao almejar a sua exoneração, realizar, no período de prorrogação contratual, a notificação
prevista no art. 835 do Código Civil.
2. A cláusula contratual de renúncia do direito de exoneração não tem eficácia após a prorrogação do contrato de fiança, sendo inadmissível
a pretensão de vinculação dos fiadores por prazo indeterminado.
3. A desobrigação nascida do pedido de exoneração, todavia, não decorre da mera indeterminação do contrato de fiança, como sugerido pelo
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potestade nem mesmo por expressa estipulação contratual7. Cuida-se de norma de ordem pública, que
não está situada no âmbito de disponibilidade das partes8. Além disso, o art. 473 do CC/2002 confere
a qualquer contratante o direito de submeter a outra parte à resilição dos contratos sem prazo pré-fixado, não havendo discrime que afaste tal possibilidade nas fianças firmadas por tempo indeterminado9.
Considerando (i) que tal direito está previsto na legislação; (ii) que a fiança consiste em avença
na qual o garante não aufere qualquer proveito; e (iii) que é ineficaz a cláusula que implique a renúncia
ao poder unilateral de exonerar-se nos termos do art. 835 do Código Civil; inferimos que tal faculdade
existe mesmo que não esteja prevista no contrato. Se a disposição expressa de vontade em sentido
contrário à lei não opera efeitos, o silêncio do negócio em derredor do tema não pode ser interpretado
como proibição à exoneração mediante notificação prévia.
A par de tais situações, sobre as quais não recaem dúvidas (validade e eficácia da notificação
no contrato que já se inicia sem prazo pré-fixado e no que, depois de prorrogado, passou a viger por
tempo indefinido), indaga-se sobre a higidez da notificação apresentada pelo fiador ao titular do crédito enquanto a caução ainda vigorar por prazo determinado, ou seja, antes de o negócio passar a viger
sem delimitação temporal.
3. Requisitos de validade do ato exoneratório.
O enfrentamento desse questionamento demanda o exame dos requisitos de validade da demissão unilateral praticada pelo garantidor.
Em primeiro lugar, é importante destacar que a exoneração consiste num ato jurídico, porquanto seja um acontecimento que decorre da atuação humana e possua relevância sob a perspectiva
do ordenamento. Ele se reveste de juridicidade por intervir na relação de garantia com vistas a desconstitui-la.
A vontade do fiador funda a prática do ato, mas os seus efeitos derivam da lei. Cuida-se de
consequências ex lege10. A intenção do caucionante é importante para a iniciativa da conduta – aqui,
o caucionante pode optar por adotá-la ou não. Cuida-se de um pressuposto, mas, uma vez executado
o ato, o seu resultado encontra-se previsto no comando legal, não havendo como o agente (garantidor)
escolhê-lo segundo o seu alvitre.
Ademais, cuida-se de ato lícito, já que está expressamente positivado pelo art. 835 do CC/2002.
Portanto, consiste em ato jurídico lícito.
autor, mas tem eficácia a partir do término do prazo de sessenta (60) dias contado da notificação ou da citação do réu na ação de exoneração.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1673383/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 19/06/2019)
Flávio Tartuce entende que, a teor do art. 166, VI do CC/2002, tal renúncia seria nula (e não somente ineficaz), por fraude à lei imperativa.
(TARTUCE, Flávio. In: SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando; MELO, Marco Aurélio Bezerra de; DELGADO, Mário Luiz.
Código Civil Comentado – doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1.135).
7 Confira-se o seguinte julgado da 2ª Câmara Cível do TJBA, cujo relator foi o Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior:APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. FIANÇA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO DIREITO DE EXONERAÇÃO. VALIDADE DURANTE A
VIGÊNCIA ORIGINAL DO CONTRATO. RENOVAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO. EXONERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. ÔNUS
DA SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO. APELO PROVIDO.
A cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança é válida apenas durante a vigência inicialmente prevista para o pacto, não alcançando suas renovações, pois é assegurada ao fiador a prerrogativa de se exonerar da obrigação quando o vínculo for prorrogado por prazo indeterminado.
Destarte, para exonerar-se da fiança que tiver assinado sem limitação de tempo, admite-se que o fiador proceda à notificação constante do art. 835 do
Código Civil. Os documentos carreados aos autos comprovam terem os autores cientificado o banco apelado a respeito de suas intenções de exonerar o
fiador, conforme pedido expresso da inicial, de substituir a garantia pessoal pelo bem discriminado na inicial, o que não foi especificamente impugnado.
Em razão do resultado deste julgamento, inverte-se o ônus sucumbencial, que será inteiramente suportado pelo vencido. (TJBA, 2ª Câmara Cível, Apelação 0302692-75.2014.8.05.0103, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, publ. 05/06/2018)
8 Neste sentido:A norma do art. 835 do CC/2002 assegura ao fiador o direito de se exonerar da fiança, sendo esta norma de ordem pública, não se admitindo transação a seu respeito. Assim, a renúncia a tal direito é nula, não produzindo qualquer efeito jurídico (TJSP, Apelação 0012633-17.2008.8.26.0114,
Acórdão 10957170, 31.ª Câmara de Direito Privado, Campinas, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 07.11.2017, DJESP 14.11.2017, p. 2.453).
9 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie. Vol. 4. 7. ed. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 1.104.
10 SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando; MELO, Marco Aurélio Bezerra de; DELGADO, Mário Luiz. Código Civil Comentado – doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 159.
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Ao tratar de tal espécie de ato, o art. 185 do mesmo Código faz remissão ao Título I do Livro
III daquele Diploma Legislativo.
O referido título disciplina os negócios jurídicos, sendo inaugurado pelo art. 104 do CC/2002,
que estabelece quais são os seus requisitos de validade, a saber: (a) agente capaz; (b) objeto lícito,
possível, determinado e determinável; e (c) forma prescrita ou não defesa em lei.
A capacidade do sujeito que expede a notificação (ou seja, o fiador) não se apresenta como um
problema, até porque ela deve ter sido averiguada no momento da prestação da caução fidejussória. Se
o sujeito for incapaz no momento da prestação da fiança, a consequência será a nulidade ou a anulabilidade da garantia, conforme a sua inaptidão subjetiva seja absoluta ou relativa11. Será nulo o negócio
celebrado por pessoa absolutamente incapaz12, não sendo tal vício passível de confirmação, nem de
convalescimento13. Tampouco pode ser suprido pelo juiz, ainda que a requerimento das partes14. Portanto, se o garantidor for totalmente incapaz no momento de prestação da garantia, o próprio contrato
de fiança será inválido, não vinculando as partes, nem operando os efeitos pretendidos. A eventual
notificação exoneratória expedida nessas circunstâncias será inócua, dada a invalidade da própria
caução. Se a incapacidade for relativa, a mácula consistirá na anulabilidade do ato15, hipótese em que
o ato pode vir a ser confirmado pela parte, adquirindo higidez, ressalvado, no entanto, o direito de
terceiro16. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem pode ser pronunciada
ex officio17. Ela só pode ser suscitada pelo interessado, aproveitando exclusivamente ao que a alegar,
salvo se houver solidariedade ou indivisibilidade18. Na garantia fidejussória ora estudada, tal exceção
se aplica se houver cofiança e ela for comum e solidária19 20 - . O prazo para pleitear a anulação do ato
é decadencial de quatro anos, a contar do dia em que cessar a incapacidade21. O defeito tanto pode ser
invocado como causa de pedir na ação que vise à sua declaração e à invalidação do negócio, como
também pode ser apresentado como fundamento de defesa em demanda voltada ao cumprimento da
garantia. Seja num cenário ou no outro, o sujeito relativamente incapaz que contar com idade entre 16
e 18 anos não poderá invocar tal vício se, dolosamente, tiver ocultado a sua idade quando inquirido
pelo credor, nem se tiver se declarado maior no ato de obrigar-se22. Uma vez anulado o negócio jurídico, as partes deverão ser restituídas ao estado em que antes dele se encontravam, e, não sendo possível
restituí-las, serão indenizadas com o equivalente23. Dessa maneira, se o fiador não tiver chegado a
pagar o débito garantido, ele não poderá ser compelido a fazê-lo. Se já houver efetuado o adimplemento, terá direito à devolução da quantia ou do bem. Caso tal restituição não seja possível, o garante
11 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie. Vol. 4. 7. ed. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 1.092.
12 Art. 166, I do CC/2002.
13 Art. 169 do CC/2002.
14 Parágrafo único do art. 168 do CC/2002.
15 Art. 171, I do CC/2002.
16 Art. 172 do CC/2002.
17 Primeira parte do art. 177 do CC/2002.
18 Parte final do art. 177 do CC/2002.
19 Seja na co-garantia comum ou na própria, não haverá solidariedade entre os cofiadores, se eles reservarem expressamente o benefício da divisão a que
aludem a parte final do caput do art. 829 do CC/2002 e o seu parágrafo único.
20 Parece-nos que a exceção prevista na parte final do art. 177 do CC/2002 não se aplica à cofiança própria, ainda que o regime entre os garantidores
seja o da solidariedade. Nessa espécie de co-garantia, cada caucionante assegura a dívida de maneira independente do(s) outro(s). Cada um assina o seu
próprio instrumento contratual com o credor. Assim, pode ocorrer de um deles sequer saber que existe(m) outro(s) sujeito(s) que está(ão) prestando
caução em relação ao mesmo débito. Em face de tal autonomia, a anulação de uma das fianças não afetará a outra.
21 Art. 178, III do CC/2002.
22 Art. 180 do CC/2002.
23 Art. 182 do CC/2002.
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haverá de postular a correspondente reparação. Se a fiança for anulada, a averiguação da capacidade
do agente para a eventual notificação exoneratória será irrelevante ante a mácula que atinge a própria
caução, que cumpre o papel de seu antecedente necessário.
Além de estar presente no momento da prestação da fiança, a aptidão subjetiva deve manter-se
intacta durante o transcurso da relação contratual. Portanto, consiste num requisito transcendental24.
Caso o fiador venha a se tornar incapaz supervenientemente, podem suceder consequências tanto no
contrato de fiança, como no vínculo principal.
O primeiro deles será afetado pela nulidade a partir do momento em que a capacidade do garante deixar de existir, o que deve se dar por meio de decisão judicial em processo de interdição. A
caução será reputada hígida e todos os seus efeitos permanecerão ativos quanto ao período em que o
fidejussor podia, validamente, praticar os atos negociais da vida civil. Ele possuirá responsabilidade
pelos débitos inadimplidos pelo devedor primevo até o momento em que sobreveio a sua incapacidade. A partir de então, a caução se tornará inválida, o contrato de fiança se extinguirá e o patrimônio
do garantidor não responderá mais pelas prestações vincendas que possam vir a ser descumpridas.
Caso nenhum dos legitimados proponha a ação de interdição e caso o credor entenda que o
garante deixou de ter a aptidão jurídica para a prática dos atos da vida civil, cumprir-lhe-á ajuizar ação
declaratória de extinção da fiança, até porque ele não figura no rol dos sujeitos que podem promover
a interdição.
Em face da perda da validade da garantia, surgirá para o credor o poder de exigir a substituição do caucionante25. Essa é a consequência que recai sobre o liame jurídico principal, no qual figuram como partes o titular do crédito e o devedor principal.
Se este último for notificado para tanto e não apresentar novo fiador, nem substituir a garantia
ou reforçá-la, a dívida vincenda se tornará vencida, estando o credor autorizado a cobrá-la26, exceto se
houver outros devedores solidários que permaneçam solventes27. É importante destacar que tal falta
ocorre no plano do vínculo assegurado, e não no da avença de garantia. Poderão, ainda, suceder outras
consequências na relação jurídica primeva, a exemplo da sua extinção por rescisão e/ou da incidência de
multa, segundo disposições legislativas, judiciais ou contratuais próprias. Ilustra-se, ainda, com possibilidade de revogação da tutela antecipada, na fiança judicial, caso a garantia não seja substituída.
Caso queira, o afiançado (credor) poderá cumular o pedido de declaração da extinção da fiança com o de exigir caução. Nessa hipótese, haverá litisconsórcio passivo e simples entre o fiador e o
devedor primevo.
A licitude e a possibilidade jurídica do objeto também não carecem de maior demonstração,
pois existe expressa previsão legal que autoriza a notificação exoneratória, como já explanado anteriormente. Quanto ao requisito da determinação, basta que a comunicação aluda expressamente ao
negócio de garantia, especificando-o e afirmando que o caucionante pretende dele se liberar.
Quanto à forma, o ato exoneratório deve se dar por meio da notificação, que há de ser escrita,
não podendo ser meramente verbal. Considerando que a fiança exige forma escrita, o ato unilateral de
demissão também há de observar tal requisito, podendo ser praticado judicial ou extrajudicialmente28.
Observadas a capacidade do agente, a licitude e a determinação do objeto, além da sua regularidade formal, estarão presentes todos os requisitos de validade da comunicação exoneratória
ainda que a fiança esteja vigendo por prazo determinado, ou seja, antes de suceder a sua prorrogação
24 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil. Contratos. Teoria Geral e Contratos em Espécie. Vol. 4. 7. ed. Salvador:
JusPodivm, 2017, p. 1.092.
25 Art. 826 do CC/2002.
26 Art. 333, III do CC/2002.
27 Art. 333, parágrafo único do CC/2002.
28 TARTUCE, Flávio. In: SCHREIBER, Anderson; TARTUCE, Flávio; SIMÃO, José Fernando; MELO, Marco Aurélio Bezerra de; DELGADO, Mário
Luiz. Código Civil Comentado – doutrina e jurisprudência. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1.135.
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automática com a conversão da garantia para uma caução por tempo indefinido29. Em outras palavras:
havendo garantia fidejussória e sendo ela hígida, o momento em que o caucionante notifica o afiançado acerca da sua intenção é irrelevante para a aferição dos requisitos de validade do ato liberatório.
Cuidando-se de ato válido, resta averiguar quais são os seus efeitos e a partir de quando eles
se tornam ativos.
4. Efeitos da notificação exoneratória.
A notificação exoneratória opera dois efeitos: o informativo e o liberatório. Pelo primeiro,
o garantidor dá conhecimento ao credor da sua intenção de demitir-se. Ele encontra respaldo nos
princípios da boa-fé e da probidade que devem ser observados pelas partes tanto na conclusão como
na execução do contrato30. A seu turno, o último provoca a efetiva desvinculação do garantidor do
contrato de fiança, extinguindo-o.
Sob a primeira fronte, o legislador tutela a segurança jurídica do credor, evitando que ele seja
surpreendido com a exoneração do garante sem prévio aviso. Para salvaguardá-la, o art. 835 prevê o
interstício de sessenta dias entre a comunicação feita pelo fiador e o momento de resilição do negócio.
Durante esse lapso temporal, a garantia se mantém intacta, permitindo que o credor obtenha novo
fiador, com ou sem o concurso do devedor, conforme preveja o vínculo garantido31 ou a legislação32.
Se a notificação operasse o efeito liberatório imediatamente, o credor seria tomado de surpresa com o
desfalque da garantia sem que pudesse adotar qualquer medida que visasse à sua substituição.
Tanto é assim que não basta que o fiador envie a notificação. É necessário que o credor efetivamente a receba, não se admitindo que seja recepcionada por terceiro que não tenha o poder expresso
de fazê-lo em nome do seu correto destinatário33. Cuida-se de negócio jurídico unilateral receptício
29 Confira-se os itens 1 e 2 da Ementa do Acórdão proferido pela 3ª Turma do STJ no REsp 1798924/RS, admitindo a validade da notificação entregue
ao credor enquanto o negócio ainda vigia por prazo determinado:RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA NA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO EXONERATÓRIA. CORRETA
INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, INCISO X, DA LEI 8.245/91. PRAZO DE 120 DIAS DE VINCULAÇÃO DOS FIADORES ÀS OBRIGAÇÕES DO
CONTRATO AFIANÇADO.
1. Controvérsia acerca da correta interpretação do art. 40, inciso X, da Lei 8.245/91, devendo ser definida a validade e a eficácia da notificação
exoneratória formulada pelos fiadores ainda no curso da locação por prazo determinado e, em sendo válida, o termo inicial da contagem do lapso de 120
dias previsto no referido dispositivo, durante o qual ficam obrigados os fiadores por todos os efeitos da fiança a partir da notificação.
2. Desnecessidade de que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação, podendo, assim, os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória, mas os seus efeitos somente poderão se projetar
para o período de indeterminação do contrato.
(...)
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1798924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019)
Na mesma linha, ao prolatar o seu voto no julgamento do REsp 1.863.571/ES, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que “esta 3ª Turma possui
recente entendimento no sentido de que é desnecessário que a notificação seja realizada apenas no período da indeterminação do contrato de locação,
podendo os fiadores, no curso da locação com prazo determinado, notificarem o locador de sua intenção exoneratória” (REsp 1863571/ES, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020). Tal aspecto constou como obiter dictum, já que essa “discussão
não foi devolvida à apreciação desta Corte Superior, sendo inviável a sua análise, sob pena de reformatio in pejus”, como destacou o próprio voto.
30 Art. 422 do CC/2002
31 Neste sentido: VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil – Contratos em Espécie. Vol. III. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p. 422.
32 Exemplificativamente, o parágrafo único do art. 40 da Lei 8.245/1991 (Lei de Locações) estatui que “o locador poderá notificar o locatário para apresentar nova garantia locatícia no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de desfazimento da locação”.
33 Neste sentido, decidiu o STJ:DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM
COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. GARANTIA QUE SE PRORROGA AUTOMATICAMENTE. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. ART. 835
DO CC/02. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FEITA AO LOCADOR. RECEBIMENTO E ASSINATURA POR TERCEIRO.
(...)
2. Cinge-se a controvérsia em determinar se a notificação extrajudicial promovida pelos recorrentes - fiadores de contrato de locação - à
recorrida - locadora - deve ser considerada válida para fins da exoneração da fiança prestada.
3. Existindo, no contrato de locação, cláusula expressa prevendo que os fiadores respondem pelos débitos locativos até a efetiva entrega do
imóvel, subsiste a fiança no período em que referido contrato foi prorrogado, ressalvada a hipótese de exoneração do encargo.
Precedentes.
4. Não se pode conceber a exoneração do fiador com o simples envio de notificação, pois só com a ciência pessoal do credor é que se inicia
o prazo de 60 (sessenta) dias previsto no art. 835 do CC/02, razão pela qual caberá ao fiador, em situação de eventual litígio, o ônus de provar não só o
envio, mas o recebimento da notificação pelo credor.
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de vontade34.
Esse direito potestativo deve ser exercido ativamente, com a expedição e a efetiva entrega da
notificação pelo fiador ao credor. Não será eficaz a postura passiva do garante ao alegá-lo exclusivamente na contestação de eventual processo judicial ou em embargos à execução, sem a prévia entrega
da notificação ao credor35. Ela não operará efeitos nem mesmo dali para o futuro. Aqui reside uma
importante diferença entre o instituto da exoneração e os fatos do credor previstos pelo art. 838 do
CC/2002, em que o fiador fica automaticamente desobrigado. Em tais situações, o caucionante não
precisa praticar qualquer ato extrajudicial. Basta que se limite a invocar tais matérias como fundamento de defesa. De modo diverso, para que se demita, é imprescindível que ele notifique o credor
previamente. Se for demandado em juízo, haverá de comprovar que praticou tal ato, não bastando que
sustente simplesmente na sua defesa que pretende liberar-se a partir dali.
Como explicamos anteriormente, a par da função de cientificação, a notificação também cumpre um papel liberatório, ou extintivo, da relação obrigacional de garantia. Esse efeito remanesce
em suspensão durante os sessenta dias previstos pelo art. 835 do CC/2002. Se sobrevier outra causa
extintiva da fiança durante o mencionado interstício, ele sequer se ativará. Ilustrativamente, é o que
pode acontecer mediante o distrato entre o garantidor e o credor, a extinção do pacto assegurado, o
adimplemento pelo devedor primevo da obrigação garantida. Também assim ocorrerá se o credor
conceder moratória ao devedor sem consentimento do caucionante36 ou se ele incorrer em qualquer
das outras condutas previstas pelo art. 838 do CC/2002.
Uma vez implementado o efeito liberatório, a fiança se extingue a partir dali para o futuro. Sua
eficácia é ex nunc37.
5. Eficácia de cada um dos efeitos do ato exoneratório.
No item anterior, examinamos os efeitos do ato exoneratório, isto é, as consequências que advêm ou podem advir da comunicação feita pelo fiador ao credor acerca da sua intenção de extinguir
unilateralmente o negócio de garantia. Doravante, passaremos a enfrentar a partir de que momento
cada um deles se ativará. Investigaremos quando eles se tornam eficazes, incidindo no liame jurídico-material.
O art. 835 do CC/2002 autoriza a exoneração somente quando a caução for prestada sem limitação de tempo. A contrario sensu, ele veda que a demissão unilateral do fiador ocorra no negócio
cuja vigência seja determinada ou enquanto o contrato vigorar sob tal circunstância.
Como vimos anteriormente, a existência de um marco temporal pré-fixado não influi (nem positiva, nem negativamente) na validade da notificação demissional, sendo lícito ao caucionante praticá-lo
mesmo que o contrato ainda não tenha alcançado o seu termo. Dessa maneira, a proibição de o garantidor resilir o negócio pela sua manifestação de vontade não se dirige a esse plano do ato jurídico.
5. Na hipótese, não há como se afirmar, nem mesmo presumir, que a locadora teve ciência da notificação enviada pelos recorrentes, que foi
recebida por procurador e representante legal de imobiliária, sendo, portanto, impossível considerar que os fiadores exoneraram-se da fiança prestada.
6. Recurso especial não provido. (REsp 1428271/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe
30/03/2017)
34 Luis Díez-Picazo (Fundamentos del derecho civil patrimonial. Vol. 1. 5. ed. Madrid: Tecnos, 1996, p. 75) explica que os negócios jurídicos unilaterais
“pueden ser ‘recepticios’ y ‘no recepticios’. Los primeros son aquellos en los cuales la declaración de voluntad emitida por el autor del negocio, para ser
eficaz, tiene que ser recibida por otra u otras personas. Por ejemplo: el negocio de concesion o de otorgamiento de un poder de representacion. Los negocios son no recepticios cuando el negocio produce sus efectos aunque la declaracion unilateral_de_y_oluntadzo sea recibida por ninguna otra persona
(v. gr.: testamento)”.
35 SEGALLA, Alessandro Schirrmeister. A funcionalização do contrato de fiança: proposta de revalorização do instituto. Dissertação de Mestrado em
Direito – Faculdade de Direito da USP. São Paulo, 2010, p. 87-88.
36 Art. 838, I do CC/2002.
37 Jones Figueiredo Alves (Novo Código Civil Comentado. Ricardo Fiuza (coord.). 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 766) explica: “Nesse ponto, o novo
Código Civil traz mudanças significativas, que merecem ser ressaltadas: a um, porque admite a exoneração por simples comunicação (notificação) ao
credor, independentemente de anuência deste ou do devedor principal, ou mesmo de sentença judicial; a dois, porquanto, pelo prazo de sessenta dias,
contados da notificação ao credor, o fiador continuará vinculado por todas as obrigações assumidas pelo devedor, produzindo, daí, efeitos ex nunc, voltados apenas para o futuro”.
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Considerando que o impedimento de o caucionante se liberar unilateralmente do negócio não
diz respeito à existência, nem à higidez da comunicação, ele só pode incidir na eficácia do pré-aviso.
Uma vez entregue a notificação pelo garante ao afiançado, não há como negar que este último
efetivamente tomou conhecimento do fim colimado pelo caucionante. O credor não poderá alegar
que desconhecia o propósito exoneratório da outra parte. Portanto, o ato opera o seu primeiro efeito
(informativo) a partir do momento em que a notificação alcança o seu destinatário. Aí sucede a sua
ativação. Esse é o termo inicial do prazo de sessenta dias para desencadear o segundo efeito.
Como também vimos em trecho anterior desse estudo, a extinção da fiança não acontece imediatamente. Em observância à segurança jurídica e para evitar que o credor seja surpreendido, o art.
835 do CC/2002 estipula um lapso temporal durante o qual o segundo efeito (liberatório) permanecerá
em suspensão. Permite-se, assim, que o credor, já ciente do exercício do direito potestativo pelo fiador,
se prepare para a desconstituição da garantia, adotando as providências que entender adequadas para
a sua substituição e/ou para a incidência de outras consequências na avença principal, estejam elas
previstas no próprio contrato ou na legislação.
O intervalo temporal estabelecido pelo art. 835 do Diploma Substantivo Pátrio parte de uma
premissa: o negócio deve viger por prazo indeterminado. Assim acontece porque, em tal contexto, o
afiançado sabe, de antemão, que o pacto pode ser resilido pela manifestação exclusiva da vontade do
garantidor sem que ele possa a isso se opor. De maneira distinta, no contrato firmado por tempo pré-fixado, o credor possui a segurança de que ele vigerá, ao menos, até a ocorrência do termo ad quem
expressamente previsto no respectivo instrumento.
Considerando que houve expresso consenso das partes ao pactuarem uma vigência certa para
o negócio, não pode uma delas impor o encerramento do liame, de maneira unilateral, antes que tal
data seja atingida, salvo se houver justo motivo para tanto, como pode acontecer diante de um dos
fatos do credor previstos pelo art. 838 do CC/2002.
Nessa toada, parece-nos que a amarração temporal do negócio consiste numa condição
suspensiva da implementação do segundo efeito da notificação exoneratória. Entendemos tratar-se de uma condição porque a prorrogação do contrato pode, ou não, acontecer. Cuida-se de
uma eventualidade futura. É possível, por exemplo, que o negócio se extinga ao alcançar o prazo
nele fixado ou que as partes celebrem distrato em momento anterior ao seu dies ad quem. Nessas
hipóteses, não se suscitará o seu término em decorrência da exoneração. Dizemos ser suspensiva
porque, enquanto a prorrogação não for implementada, o efeito liberatório estará em latência e
assim permanecerá durante o prazo pré-fixado da garantia. Uma vez aperfeiçoado o requisito (final da vigência por prazo determinado e sua conversão para tempo indefinido), o efeito extintivo
se torna eficaz.
Se o fiador notificar o credor enquanto o negócio viger por prazo determinado, ele exercerá
tal poder de maneira válida. Ocorre que o efeito liberatório ficará sobrestado enquanto pender a referida condição suspensiva de eficácia. Quando o contrato passar a viger indefinidamente, cessará a
mencionada condição e o efeito extintivo se ativará, provocando a desconstituição do pacto. Assim, a
vigência por lapso pré-fixado consiste num requisito negativo da eficácia liberatória. Enquanto ele se
fizer presente, o segundo efeito não será implementado na relação contratual.
Portanto, consideramos válida a notificação exoneratória entregue enquanto o negócio ainda
estiver vigendo por prazo certo e entendemos que o seu efeito exoneratório só será aplicável se e quando o negócio passar a viger por tempo indeterminado.
A nosso ver, o prazo de sessenta dias previsto pelo art. 835 do CC/2002 começa a fluir imediatamente após a entrega da notificação, mantendo-se suspensa apenas a incidência do efeito liberatório
do ato, que deve aguardar a cessação da condição suspensiva de eficácia, o que acontecerá com a
prorrogação do contrato, tornando a sua vigência indeterminada.
Em sentido diverso, a 3ª Turma do STJ decidiu que o prazo pelo qual o fiador se mantém responsável só começa a fluir a partir do momento em que o negócio passa a vigorar sem fixação de tem37
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po38. A ratio do voto condutor do Acórdão fundou-se na compatibilização entre os arts. 39 e 40, X da
Lei 8.245/1991 (visto tratar-se de fiança prestada em locação de imóvel), tendo frisado, ainda, que “a
notificação de que se cuida é espécie de denúncia ‘vazia’ e não poderia o fiador exonerar-se, sem justa
causa, de sua obrigação no curso do contrato de garantia por prazo certo ou, se indeterminado este, no
curso do prazo do contrato de locação por prazo certo. Somente faz sentido concluir-se que os efeitos
da resilição unilateral somente poderão ser produzidos no contrato de locação - e, consequentemente,
de fiança - de prazos indeterminados”. Nesse diapasão, o mencionado órgão jurisdicional considerou
válida a notificação exoneratória entregue pelo fiador ao credor ainda durante o prazo preestabelecido
do contrato, mas afirmou que ela só começa a operar os seus efeitos quando a avença passa a viger
por tempo indeterminado.
Ao considerar hígida a comunicação demissional entregue durante a vigência do negócio por
tempo determinado, é forçoso concluir que o pronunciamento jurisdicional também admite a imediata
incidência do seu primeiro efeito, cumprindo a finalidade informativa do ato. Desde então, o afiançado já estará ciente de que a garantia não se estenderá para além do prazo pré-fixado e tal ciência
terá se dado com a antecedência necessária para que ele busque uma nova garantia. Muitas vezes esse
lapso temporal será maior do que os sessenta dias estatuídos pelo art. 835 do CC/2002. É o que pode
acontecer quando o fiador notifica o credor acerca da sua intenção de se demitir faltando ainda seis
meses para o término do prazo negocial pré-definido. Esse é o primeiro motivo pelo qual nos parece
que, uma vez entregue a notificação durante o período em que o contrato vigorava por tempo determinado, não há que se considerar que o lapso temporal de sessenta dias deva começar a fluir somente
a partir do momento em que o negócio passe a viger sem fixação de tempo. Na realidade, a decisão
protrai a eficácia do efeito informativo, desconsiderando que o credor já estava ciente da intenção do
fiador desde o recebimento da notificação, podendo adotar as diligências voltadas à substituição da
garantia, com as possíveis consequências advindas da sua não concretização.
A prevalecer o entendimento adotado na decisão, a prorrogação do negócio fará com que o
prazo pré-fixado pelas partes sempre se estenda por, pelo menos, mais sessenta dias. Nessa linha, uma
caução fidejussória prestada por um ano se ampliaria necessariamente para um ano e sessenta dias,
desde que o liame jurídico passasse a viger por tempo indefinido. Ocorre que tal diretriz hermenêutica
afronta o art. 114 do CC/2002, que preconiza que o negócio jurídico benéfico deve ser interpretado
estritamente. Especificamente em relação à fiança, o art. 819 da Lei Substantiva Pátria é expresso ao
vedar a intelecção extensiva, visando a tutelar a posição do garantidor, já que a caução fidejussória
consiste num contrato gratuito em que ele não aufere nenhuma vantagem jurídica nem econômica.
Parece-nos que a exegese aqui proposta concilia os direitos do credor com os do garante. De
um lado, assegura que o titular do crédito tenha prévia ciência da intenção do fiador em se exonerar,
oportunizando-lhe a adoção de condutas tendentes à substituição da garantia, com ou sem a participação do devedor primevo, e/ou às demais consequências advindas da legislação ou do negócio principal, a exemplo da sua rescisão, do vencimento antecipado das parcelas vincendas e/ou da incidência
38 É o que se infere a partir da leitura do Item 3 da Ementa do Acórdão proferido no REsp 1798924/RS:RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. FIANÇA NA LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIADORES. LEGITIMIDADE PASSIVA. NOTIFICAÇÃO EXONERATÓRIA. CORRETA INTERPRETAÇÃO DO ART. 40, INCISO X, DA LEI 8.245/91. PRAZO DE 120 DIAS DE VINCULAÇÃO
DOS FIADORES ÀS OBRIGAÇÕES DO CONTRATO AFIANÇADO.
(...)
3. Notificado o locador ainda no período determinado da locação acerca da pretensão de exoneração dos fiadores, os efeitos desta exoneração
somente serão produzidos após o prazo de 120 dias da data em que se tornou indeterminado o contrato de locação, e não da notificação.
(...)
6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1798924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 14/05/2019, DJe 21/05/2019) (destacamos)
Como vimos anteriormente, de acordo com tal julgado, não há óbice para o envio da notificação exoneratória ainda durante a vigência do
contrato, mas ela só produzirá efeitos após o fim do período determinado no negócio. Assim, mesmo que o fiador notifique o credor de sua intenção
exoneratória durante a vigência do contrato, ainda ficará obrigado por todos os efeitos da fiança durante o interstício previsto na legislação, cujo início da
contagem deve ser dar após o fim do prazo previsto em contrato. No julgamento do REsp 1.863.571/ES, o voto da Ministra Nancy Andrighi também frisou tal aspecto, fazendo-o a título de obiter dictum, já que esse não era o objeto submetido à análise judicial no referido Apelo Especial: “os seus efeitos [da
intenção exoneratória] somente poderão se projetar para o período de indeterminação do contrato (REsp 1.798.924/RS, DJe 21/05/2019) – o que levaria
à conclusão de que a primeira notificação realizada pelo recorrido teria sido, ao contrário do que estabelecido pelo TJ/ES, válida. Contudo, ressalte-se
que esta discussão não foi devolvida à apreciação desta Corte Superior, sendo inviável a sua análise, sob pena de reformatio in pejus”. (REsp 1863571/ES,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 01/12/2020).
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de eventual cláusula penal. De outro lado, salvaguarda a esfera jurídica do garantidor, em favor de
quem se deve interpretar beneficamente a fiança, evitando que se estenda para além do prazo que foi
expressamente pactuado.
O esforço hermenêutico de harmonizar os diferentes interesses, ao invés de fazer com que um
prevaleça sobre o outro, consiste numa tendência cada vez mais aplicada no sistema jurídico brasileiro, inclusive na seara publicística39. No Direito Administrativo, o princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado vem cedendo espaço para a tentativa de compatibilização de tais espécies
de interesse e não de supressão do particular. A preeminência do interesse público é relevante para
esclarecer que a Administração e os agentes públicos em geral não atuam segundo a sua autonomia
da vontade, devendo cumprir a finalidade instituída pelas normas jurídicas constantes na lei, em atividade vinculada, dentro dos limites e fundamentos instituídos pelo ordenamento. Para além desse
sentido, não se pode conceber que o conceito e o conteúdo do interesse público sejam necessariamente
contraditórios com as pretensões e os direitos dos particulares. Na realidade, o interesse público muitas vezes se configura como pressuposto para o fomento do interesse privado, formando uma unidade
normativa e axiológica40. Humberto Ávila explica que aquela primeira espécie de interesse visa ao
bem comum, assim considerada como “a própria composição harmônica do bem de cada um com o
de todos; não, o direcionamento dessa composição em favor do ‘interesse público’”41 42 - .
Parece-nos que essa diretriz não fica adstrita ao campo do direito público, espraiando-se também na seara privada. A fim de atender os diversos interesses particulares que estão em jogo, deve-se
articulá-los de maneira compositiva, e não excludente.
Ao defendermos que o prazo de sessenta dias comece a fluir a partir da entrega da notificação, mesmo que isso ocorra durante a vigência pré-determinada do contrato, não propugnamos que
tal comunicação antecipe a extinção da garantia. Se, de um lado, não se pode descurar do direito do
garante, tampouco se pode deixar o credor desamparado da caução fidejussória. Há de se respeitar o
termo final expressamente estabelecido pelas partes, não podendo o fiador se liberar unilateralmente
antes do marco temporal ao qual se vinculou quando firmou o negócio, exercendo a sua autonomia
privada. Por isso, frisamos que a vigência do negócio por tempo determinado consiste em condição
suspensiva da eficácia da função extintiva do ato exoneratório.
Com o mesmo intento de compatibilizar as posições das duas partes do contrato de fiança, se o caucionante tiver a intenção de se exonerar logo após o momento em que o negócio principal atingir o prazo
39 Explicamos o assunto com maior densidade em nossa tese de Doutorado: BASTOS, Antonio Adonias Aguiar. Devido processo legal nas demandas
repetitivas. Tese de Doutorado. Salvador: Universidade Federal da Bahia, 2012. p. 36-39 e p. 124-130.
40 SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. In: Revista HISTEDBR On-line, n.18. Campinas: UNICAMP, jun. 2005, p. 120; BORGES, Alice Gonzalez. Supremacia do Interesse Público: desconstrução ou reconstrução?
In: Revista Interesse Público, v. 8, n. 37. Porto Alegre: Fórum, 2006, p. 47; BINENBOJM, Gustavo. Da supremacia do interesse público ao dever de proporcionalidade: um novo paradigma para o Direito Administrativo. In: SARMENTO, Daniel (org.). Interesse público versus interesse privado: desconstruindo o
princípio de supremacia do interesse público. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007, p. 141-142.
41 ÁVILA, Humberto. Repensando o “princípio da supremacia do interesse público sobre o particular”. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). O direito público
em tempos de crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999, p. 102.
42 Paulo Ricardo Schier (Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. In: Revista HISTEDBR On-line, n.18. Campinas: UNICAMP, jun. 2005, p. 122) chega a afirmar que “a ponderação constitucional prévia em favor dos interesses públicos
é antes uma exceção a um princípio geral implícito de Direito Público”. Em linha de conclusão, o doutrinador assim estabelece: (i) interesses públicos
e privados se complementam e se harmonizam, não se encontrando, em regra, em conflito, pois a realização de um importa na do outro; (ii) eventuais
colisões são resolvidas previamente pelo constituinte originário, que pode optar pela prevalência dos interesses privados (como parece ser o mais usual)
ou pela prevalência dos interesses públicos (como parece ser a exceção em homenagem ao princípio da legalidade e do Estado de Direito); (iii) outras
colisões são remetidas ao campo das restrições dos direitos fundamentais, onde o constituinte, expressamente, autoriza que os direitos, liberdades e
garantias individuais cedam, mediante ponderação infraconstitucional (observado o princípio da reserva de lei) em favor de interesses públicos, sempre
com observância do critério (ou princípio) da proporcionalidade e respeito (manutenção) do núcleo essencial daqueles (por decorrência da proibição do
excesso); (iv) um último grupo de colisão entre interesses públicos e privados, que não venham a se enquadrar nos anteriores, deverá ter solução remetida
à ponderação de princípios (ou valores) diante do caso concreto, através não de mediação legislativa mas sim jurisdicional (levando-se em conta, sempre,
critérios de proporcionalidade e razoabilidade). Aqui o juiz, em face de cada caso concreto, deverá, sem adotar nenhum critério de preferência predeterminado, decidir, em face dos diversos elementos que integram o âmbito normativo de cada preceito em conflito, qual deverá prevalecer. Logo, repise-se,
não existe portanto, em vista do regime jurídico de aplicação, colisão e, mormente, restrição dos direitos fundamentais, um critério universal, válido
para todas as situações de colisão, de preferência ou supremacia do interesse público sobre o privado. (SCHIER, Paulo Ricardo. Ensaio sobre a supremacia do interesse público sobre o privado e o regime jurídico dos direitos fundamentais. In: Revista HISTEDBR On-line, n.18. Campinas: UNICAMP, jun.
2005. p. 123) (negrito e itálico já existentes no original)
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que lhe foi pré-fixado, ele deverá entregar a notificação ao credor quando faltarem, no mínimo, sessenta
dias para que se implemente o termo final da avença. Caso a entrega seja efetivada depois disso, o fiador
permanecerá responsável durante o intervalo consistente na diferença entre os sessenta dias e os que faltam para que o negócio continue vigendo por tempo determinado. Se, por exemplo, o garantidor notificar
o afiançado faltando apenas quarenta dias para que o negócio atinja seu termo pré-definido, ele se manterá
responsável por mais vinte dias após a conversão da vigência do negócio para prazo indeterminado.
6. Conclusão.
Conforme examinamos nos tópicos anteriores, a notificação exoneratória consiste num ato
jurídico lícito, até porque está expressamente previsto pelo art. 835 do CC/2002. Como tal, sua validade está atrelada ao preenchimento dos requisitos estatuídos pelo art. 104 do mesmo Código, reputando-se hígido o ato se o fiador for capaz, se a comunicação se der na forma escrita e se ela aludir
expressamente ao negócio de garantia, especificando-o e afirmando que o garantidor pretende dele
se liberar. Uma vez cumpridos tais preceitos, a circunstância de o aviso ser entregue ao credor ainda
durante a vigência pré-determinada do contrato não interfere na sua validade.
Praticado de maneira válida, o ato opera dois efeitos: o informativo e o liberatório.
Pelo primeiro, o garantidor dá conhecimento ao credor da sua intenção de demitir-se unilateralmente. Sob essa perspectiva, o legislador tutela a segurança jurídica do credor, evitando que ele
seja surpreendido com a exoneração do garante sem prévia comunicação. Por tal motivo, o art. 835
do CC/2002 prevê o interstício de sessenta dias entre a comunicação feita pelo fiador e o momento
de resilição do negócio. Durante o referido lapso temporal, a caução se mantém intacta, permitindo
que o credor obtenha nova garantia, com ou sem o concurso do devedor, conforme preveja o vínculo
contratual ou a legislação. Se a notificação operasse o efeito liberatório imediatamente, o credor seria
tomado de surpresa com o desfalque da caução sem que pudesse adotar qualquer medida que visasse
à sua substituição. Parece-nos que o ato se torna eficaz no momento em que o afiançado recebe a notificação. Já ciente do exercício do direito potestativo pelo fiador, poderá se preparar para a extinção
da garantia, adotando as providências que entender adequadas para a sua substituição e/ou para a
incidência de outras consequências previstas na avença principal ou na legislação.
A seu turno, o segundo efeito provoca a efetiva desvinculação do garantidor em relação ao
contrato de fiança, extinguindo-o. Ele remanesce em suspensão durante os sessenta dias previstos
pelo art. 835 do CC/2002. Uma vez implementado, a fiança se extingue dali para o futuro. Cuida-se
de eficácia ex nunc.
O intervalo temporal estabelecido pelo art. 835 do Diploma Substantivo Pátrio parte da premissa de o negócio deve viger por prazo indeterminado, já que, em tal contexto, o afiançado sabe, de
antemão, que o pacto pode ser resilido pela manifestação exclusiva da vontade do garantidor sem que
ele possa a isso se opor. Diversamente, no contrato firmado por tempo pré-fixado, o credor possui a
segurança de que ele vigerá, ao menos, até a ocorrência do termo ad quem expressamente previsto
no respectivo instrumento. Considerando que houve expresso consenso das partes ao pactuarem uma
vigência certa para o negócio, não pode uma delas impor o encerramento do liame unilateralmente
antes que tal data seja atingida, salvo se sobrevier justo motivo para tanto, a exemplo de um dos fatos
do credor indicados pelo art. 838 do CC/2002.
Parece-nos que a amarração temporal do negócio consiste numa condição suspensiva da implementação do segundo efeito da notificação exoneratória. Entendemos tratar-se de uma condição
porque a prorrogação do contrato pode, ou não, acontecer. É possível, por exemplo, que o negócio se
extinga ao alcançar o prazo inicialmente fixado, hipótese em que o seu término decorrerá de tal aspecto, e não da exoneração. Ela é suspensiva porque, enquanto a prorrogação não for implementada, o
efeito liberatório estará em latência e assim permanecerá durante o prazo pré-fixado da garantia. Uma
vez aperfeiçoado o requisito (final da vigência por prazo determinado e sua conversão para tempo
indefinido), o efeito extintivo se torna imediatamente eficaz.
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Se o fiador notificar o credor enquanto o negócio viger por prazo determinado, ele exercerá
tal poder de maneira válida. Ocorre que o efeito liberatório ficará sobrestado enquanto pender a referida condição suspensiva de eficácia. Quando o contrato passar a viger indefinidamente, cessará a
mencionada condição e o efeito extintivo se ativará, provocando a desconstituição do pacto. Assim, a
vigência por lapso pré-fixado consiste num requisito negativo da eficácia liberatória. Enquanto ele se
fizer presente, o segundo efeito não será implementado na relação contratual.
Portanto, consideramos válida a notificação exoneratória entregue enquanto o negócio ainda
estiver vigendo por prazo certo e entendemos que o seu efeito exoneratório só será aplicável se e quando o negócio passar a viger por tempo indeterminado.
A interpretação aqui proposta visa a harmonizar os direitos do credor com os do garante, ao
invés de fazer com que um prevaleça sobre o outro. De um lado, assegura que o titular do crédito
tenha prévia ciência da intenção do fiador em se exonerar, oportunizando-lhe a adoção de condutas
tendentes à substituição da garantia, com ou sem a participação do devedor primevo, e/ou às demais
consequências advindas da legislação ou do negócio principal, a exemplo da sua rescisão, do vencimento antecipado das parcelas vincendas e/ou da incidência de eventual cláusula penal. De outro lado,
salvaguarda a esfera jurídica do garantidor, em favor de quem se deve interpretar benéfica e restritamente a fiança, a teor dos arts. 114 e 819 do CC/2002, evitando que se estenda para além do prazo que
foi expressamente pactuado.
Com o mesmo intento de compatibilizar as posições das duas partes do contrato de fiança,
se o caucionante tiver a intenção de se exonerar imediatamente após o momento em que o negócio
principal atingir o prazo que lhe foi pré-fixado pelas partes, ele deverá entregar a notificação ao
credor quando faltarem, no mínimo, sessenta dias para que se implemente o termo final da avença.
Caso a entrega seja efetivada depois disso, o fiador permanecerá responsável durante o intervalo
consistente na diferença entre os sessenta dias e os que faltam para que o negócio continue vigendo
por tempo determinado.
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(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8003397-81.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Criminal
– Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivone Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 09/04/2021)
HABEAS CORPUS. PACIENTES DENUNCIADOS PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV, DO CP. INEXISTÊNCIA
DE ILICITUDE DA PROVA MATERIAL COLHIDA. ACESSO AOS DADOS
DO CELULAR APREENDIDO QUE NÃO CONFIGURA INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA. PRESCINDIBILIDADE DE ORDEM JUDICIAL. DENÚNCIA
EMBASADA EM DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INOCORRÊNCIA
DE ILEGALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ORDEM DENEGADA.
As garantias individuais constitucionalmente asseguradas, como as da inviolabilidade das comunicações e da intimidade ora postas em debate, não devem ser consideradas de maneira absoluta e irrestrita, sob pena, inclusive, de se proteger a prática de
infrações criminosas, como bem já se manifestou o Exmo. Ministro da Corte Suprema
Dias Toffoli, no julgamento do Recurso Ordinário 132.115, datado de 06.03.2018: “Em
face da concepção constitucional moderna de que inexistem garantias individuais de
ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas ilícitas (v.g. HC nº
70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art.
1º da Lei nº 9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e
doutrina. [...]”.
Sob essa ótica, entende-se que a proteção constitucional consubstanciada no art. 5º,
XII, visa assegurar a inviolabilidade das comunicações telefônicas, o que não se confunde com a mera checagem dos registros já obtidos e armazenados no aparelho celular apreendido no local do crime onde foram anteriormente flagrados os Pacientes.
Precedentes jurisprudenciais.
Na hipótese, além de o magistrado de origem, através de decisão datada de 22.07.2017,
ter autorizado a degravação das mensagens constantes no celular apreendido que tivessem ligação com o fato criminoso, legitimando, assim, a providência então adotada
pela autoridade policial, a denúncia encontra-se lastreada em outros elementos colhidos, sobretudo nas declarações extrajudiciais dos Pacientes, os quais, após flagrados
em posse de considerável quantidade de entorpecentes, confessaram o cometimento
do anterior crime de homicídio.
Elementos indiciários produzidos que se apresentam legítimos e suficientes em lastrear a inicial acusatória. Inexistência de nulidade.
Análise ex officio da situação processual, a partir de consulta ao SAJ de Primeiro
Grau, através da qual se constata o regular trâmite da Ação Penal, com audiência de
instrução e julgamento já designada para o dia 27.04.2021.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003397-81.2021.8.05.0000,
em que figuram como pacientes Maicon Leonardo Silva de Deus e Mateus Souza de Jesus, e como
autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro-Ba.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.
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RELATÓRIO
Informa o ilustre Defensor Público impetrante, em síntese, que os pacientes, denunciados pelo
Ministério Público do Estado da Bahia em 18.09.2017, pela prática do crime previsto no art. 121, II e
IV, do Código Penal (homicídio qualificado), encontram-se sob constrangimento ilegal face à nulidade da quebra do sigilo de dados telefônicos, a qual, uma vez reconhecida, com o consequente desentranhamento das provas ilícitas, acarreta na ausência de suporte probatório mínimo quanto à autoria
delitiva nas pessoas dos acusados, a ensejar o trancamento da ação penal por inexistência de justa
causa. Nestes termos requer a concessão da ordem, em caráter liminar, e, no mérito, a confirmação
definitiva destas providências.
Indeferida a tutela de urgência formulada na inicial (ID 13331338), vieram aos autos as informações solicitadas à autoridade impetrada (ID 13733569).
Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela concessão da ordem. (ID 13776734).
VOTO
Verificada a presença dos requisitos de admissibilidade exigidos para o manejo desta ação
constitucional de habeas corpus, avança-se ao exame do mérito.
Conforme se infere dos documentos que instruem a presente impetração, os Pacientes foram
denunciados como incurso nos art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado), em
razão dos seguintes fatos descritos na denúncia ofertada pelo Parquet, que ora se transcreve:
“[...] Na data 31 de março de 2017, por volta das 09h40min, no Sítio Bom Jesus, Zona Rural de
Trancoso, cidade de Porto Seguro, os denunciados em comunhão de esforços e desígnios autônomos, agindo com animus necandi, desferiram diversos golpes de falca e alguns disparos de arma
de fogo na vítima Adevanilson Santos Carvalho, provocando várias lesões e causando a sua morte
do Sr Dernival Francisco da Silva, vulgo “Zé Doido”, conforme laudo de necropsia de fls. 12.
Narra o feito inquisitório que o corpo da vítima foi encontrado por populares e tinha mais de vinte
lesões cortantes e perfuro cortantes, provocadas por faca e arma de fogo ( ver laudo de fls.12).
Restou apurado que no dia 01/06/2017, uma guarnição da Polícia Militar prendeu em flagrante delito os ora acusados por estarem na posse de substâncias entorpecentes. Durante a prisão também
foram apreendidos aparelhos de telefono celular e no aplicativo Watsapp continha informações
acerca do modus operandi do homicídio de Dervial, tais como relato da execução, fotos da vítima
morta e amarrada no local onde foi encontrada. Relatam os próprios acusados que na data dos
fatos, os denunciados foram de motocicleta até a residência da vítima com uma faca e uma espingarda e o contiveram, mesmo a vítima estando com duas facas na mão para se defender. Após conter a vítima amarrando-a com as mãos pra trás com um cinto o levaram em uma motocicleta até
uma estrada vicinal distante do povoado. Chegando lá MAICON LEONARDO SILVA DE DEUS
passou a desferir golpes de faca em Dernival, sem que a vítima pudesse esboçar qualquer reação
de defesa, pois encontrava-se com as mãos amaradas pra trás. Os golpes foram dados nas costas
e pelas costas, em números elevados ( mais de vinte) até que a vítima caiu com o rosto no chão.
Não satisfeito MATEUS SOUZA DE JESUS, “JUNIOR”, aproveitando que a vítima se encontrava
agonizando no chão, deflagrou 03 tiros na direção da cabeça da sua cabeça, que veio a óbito. [...]”.

Confira-se o quanto consignado pela autoridade coatora, quando provocada em preliminar de
nulidade arguida pela defesa em resposta à acusação, acerca de uma possível ilegalidade na obtenção
dos registros e informações extraídos do aparelho celular de um dos Pacientes, posteriormente encontrado no local em que foram surpreendidos praticando a atividade ilícita da traficância:
“[...] Não obstante haja ainda controvérsia em relação a matéria, posto que são situações não
tratadas especificamente em nosso ordenamento jurídico, tenho que no caso em concreto não há
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qualquer nulidade na leitura das mensagens contidas no celular do réu. 3. Inicialmente, consta
dizer que, na minha ótica, os policiais, ao retornem ao local da abordagem do réu, teriam localizado o aparelho telefônico e obtidos, após a leituras de mensagens no aplicativo, informações
sobre um homicídio. 4. Mutatis mutandi, a leitura de mensagens em celular desbloqueado difere
de interceptação das comunicações, eis que não se está buscando conteúdo de conversa em tempo
real. Tratando-se, um smartphone abandonado em uma agenda de anotações que, quando de uma
prisão, pode ser acessado pela autoridade policial, sem qualquer autorização prévia. 5. Diferente
seria, e ai concordaria com a Defesa, se os policiais tentassem, junto a operadora de telefonia, as
chamadas recebidas e efetuadas dos terminais telefônicos. 6. Dados de agenda, portanto, podem
ser interpretados dentro de documentos passíveis de apreensão e leitura por parte de agentes policiais, sendo, evidentemente, que seu conteúdo deverá ser submetido ao contraditório, onde será
atribuído o valor apropriado. [...]”. (fl. 90, autos originários).

Respeitado entendimento contrário, defende-se o acerto da decisão prolatada pelo magistrado de origem, por não se vislumbrar, de igual forma, qualquer ilegalidade a ser sanada.
Com efeito, as garantias individuais constitucionalmente asseguradas, como as da inviolabilidade das comunicações e da intimidade ora postas em debate, não devem ser consideradas de
maneira absoluta e irrestrita, sob pena, inclusive, de se proteger a prática de infrações criminosas,
como bem se manifestou o Exmo. Ministro da Corte Suprema Dias Toffoli, no julgamento do Recurso Ordinário 132.115, datado de 06.03.2018: “Em face da concepção constitucional moderna de que
inexistem garantias individuais de ordem absoluta, mormente com escopo de salvaguardar práticas
ilícitas (v.g. HC nº 70.814/SP), a exceção constitucional ao sigilo alcança as comunicações de dados
telemáticos, não havendo que se cogitar de incompatibilidade do parágrafo único do art. 1º da Lei nº
9.296/96 com o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal. Precedente e doutrina. [...]”.
Sob essa ótica, filia-se ao entendimento de que a proteção constitucional consubstanciada no
art. 5º, XII, visa assegurar a inviolabilidade das comunicações telefônicas, o que não se confunde com
a mera checagem dos registros já obtidos e armazenados no aparelho celular apreendido no local do
crime onde foram anteriormente flagrados os Pacientes.
Nessa linha de entendimento, destacam-se as seguintes jurisprudências:
“Não há nulidade processual quando a autoridade policial, após a prisão em flagrante do agente
envolvido, encontrar no aparelho telefônico registros de mensagens que possam, de alguma forma,
elucidar os fatos. - Sabe-se que a privacidade, a intimidade e o sigilo das comunicações telefônicas
são direitos constitucionalmente assegurados ao indivíduo, contudo, o acesso aos dados, do tipo
mensagens/imagens armazenados em aparelho celular legitimamente apreendido pela autoridade
policial, quando da prisão de seu proprietário/portador, não caracteriza hipótese de intercepção
telefônica, não ensejando, portanto, nulidade do feito por ofensa à garantia da inviolabilidade
das comunicações. - Caso os dados extraídos em telefone celular apreendido com o agente, não
tenham sido utilizados para prolação de uma condenação, não existe lugar para se cogitar em
prejuízo a defesa, art. 563 do CPP.[...]”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0647.19.000527-0/001,
Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020).
“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS - CRIME PERMANENTE - MITIGAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO – ACESSO AO CONTEÚDO DO
CELULAR - POSSIBILIDADE - FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA DECISÃO FUNDAMENTADA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - REITERAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS. [...]. II. O acesso ao conteúdo do celular
não afronta o artigo 5º, incisos X e XII, da Constituição Federal nem o artigo 9º da Lei 9.296/96.
Não há ilegalidade por não se tratar de interceptação telefônica. Precedentes. […] V. Ordem denegada.”.(TJDFT – Habeas Corpus nº 20160020349010, Relator(a): Desa. Sandra de Santis, 1ª
Turma Criminal, julgamento em 01/09/2016, publicação em 05/09/2016).
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Cumpre ainda transcrever, pela clareza da explanação, a citação doutrinária colacionada pelo
órgão ministerial no bojo do pronunciamento de fl. 86, através do qual, adotando a mesma tese ora
defendida, opinou pela rejeição da nulidade aventada pela defesa:
“No tocante à extração dos dados do Whatsapp do réu, sob a ótica da Lei 9.296/96, nada há de ilegal,
pois o professor Márcio Cavalcante explica que, ‘Ao analisar este art. 1º, percebe-se que houve uma
preocupação do legislador em distinguir duas situações diferentes: ‘fluência da comunicação em
andamento’ e ‘dados obtidos como consequência desse diálogo’. Em outros termos, comunicações
em andamento não se confundem com os dados da comunicação já armazenados. O parágrafo único
do art. 1º é enfático ao proteger apenas o ‘fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática’, ou seja, ele somente resguarda a integridade do curso da conversa que é desenvolvida pelos
interlocutores. A Lei 9.296/96 não proíbe que as autoridades policiais tenham conhecimento do conteúdo dessa comunicação depois que elas ocorreram caso fiquem armazenadas no computador, celular,
etc. (sistemas de informática e telemática). Entende-se que cada interlocutor poderia ter excluído a
informação e senão o fez, não poderá invocar a Lei 9.296/96 (Márcio André Lopes Cavalcante. Extração sem prévia autorização judicial de dados e de conversas registradas no Whatsapp.”. (fl. 86,
autos originários).

Ademais, constata-se, no caso em apreço, que, além de o magistrado de origem, através de
decisão datada de 22.07.2017, ter autorizado a degravação das mensagens constantes no celular apreendido que tivessem ligação com o fato criminoso, legitimando, assim, a providência então adotada
pela autoridade policial, a denúncia encontra-se lastreada em outros elementos colhidos, sobretudo
nas declarações extrajudiciais dos Pacientes, os quais, após flagrados em posse de considerável quantidade de entorpecentes, confessaram o cometimento do anterior crime de homicídio.
Acrescente-se que a testemunha Edilson Fernandes dos Santos Filho, ouvida perante à autoridade policial acerca do homicídio que já vinha sendo apurado, relata que a vítima possivelmente
teria sido morta por indivíduos praticantes da traficância (fl. 16), permitindo-se inferir que os agentes
policiais, já cientes de tais informações, vincularam o envolvimento dos pacientes, posteriormente
flagrados em poder de drogas ilícitas, e prosseguiram na investigação, que acabou resultando com a
colheita de elementos suficientes a supedanear a denúncia ofertada pelo Parquet.
Sendo assim, ainda que se reconheça uma suposta ilicitude dos elementos obtidos através do
acesso ao celular de um dos Pacientes, não restará inviabilizada as confissões detalhadas realizadas
e a análise de todas as demais provas que, repise-se, foram colhidas e avaliadas de forma válida e
independente.
Neste contexto, tem-se que os elementos indiciários então produzidos apresentam-se legítimos e suficientes em lastrear a inicial acusatória, através da qual se imputa aos pacientes a prática do
crime de homicídio qualificado.
Sabe-se que o trancamento da ação penal por meio da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência
do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas,
de plano, na presente hipótese.
Por fim, ao proceder à análise ex officio da situação processual, constata-se, a partir de consulta ao SAJ de Primeiro Grau, que a Ação Penal se desenvolve regularmente, encontrando-se com
audiência de instrução e julgamento designada para o dia 27.04.2021 (fl. 96, autos originários).
Do quanto expendido, DENEGA-SE a ordem.
*****
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(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8001331-31.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Criminal
– Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 08/04/2021)
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ARTS. 33 DA LEI 11.343/06).
SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
DO PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
INSUFICIÊNCIA DA CIENTIFICAÇÃO DIRIGIDA APENAS À DEFESA
TÉCNICA, ATRAVÉS DE PUBLICAÇÃO NO DJE. APLICAÇÃO LITERAL
E IRRESTRITA DO ART. 392 DO CPP QUE NÃO SATISFAZ A GARANTIA
A AMPLA DEFESA. PREJUÍZO EVIDENCIADO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA, PARA DESCONSTITUIR O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO E SEUS EFEITOS SUBSEQUENTES.
Paciente condenado por infringência ao art. no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de
05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.
Em que pese a literalidade do art. 392, II, do CPP, reconhece-se, que a aplicação
literal e irrestrita do aludido dispositivo para afastar a necessidade da intimação
pessoal do acusado, que responde a ação penal em liberdade, não satisfaz a garantia ao contraditório e ampla defesa.
Com efeito, os arts. 577 e 578 do CPP, dando efetividade ao postulado constitucional inserto no art. 5º, LV, da CF, confere capacidade postulatória para recorrer
não somente ao defensor mas também ao próprio acusado, permitindo-lhe o direito
de exercer sua autodefesa, o qual somente poderá ser garantido mediante a ciência real do réu quanto a condenação, que, por sua vez, não deve ser considerada
atingida, apenas, com a publicação nos veículos de imprensa oficial dirigida unicamente ao seu defensor.
Tal providência busca impedir, inclusive, que o acusado venha a ser prejudicado
diante de uma possível inércia do advogado, como visto na hipótese em apreço, na
qual, para além das evidências de todo tumulto processual ocasionado pelo então
patrono do Paciente, houve renúncia aos poderes (ID. 12636738, fls. 13/14) logo
após a prolação da sentença condenatória, sem observância dos prazos recursais.
Nestes termos, não se deve considerar válido o despacho constante na fl. 26-ID
12636738, que determinou a certificação do trânsito em julgado para a defesa,
impedindo o acesso do Paciente ao segundo grau de jurisdição. Por consequência, resta caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do efeito subsequente da equivocada certidão, que resultou na expedição de mandado de prisão
em desfavor do Paciente, o qual respondeu solto a toda instrução criminal. (fls.
31/ 32, ID 12636738).
Ordem concedida, para desconstituir a certidão de trânsito em julgado (fl. 27, ID
1263738), determinando-se a intimação pessoal de ROSEILTON DUARTE FERREIRA dos termos da sentença, com a consequente reabertura do prazo recursal e
consequente expedição de contramandado de prisão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 800131-31.2021.8.05.0000,
em que figura como paciente ROSEILTON DUARTE FERREIRA e como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Camaçari.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a presente ordem, determinando-se a
intimação pessoal de ROSEILTON DUARTE FERREIRA dos termos da sentença condenatória,
com a consequente reabertura do prazo recursal e expedição do competente contramandado de prisão, nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Informa a ilustre Advogada Impetrante que o paciente, condenado às penas de 05 (cinco)
anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do delito
elencado no art. 33 da Lei 11.343/06, sofre constrangimento ilegal diante da suposta nulidade relacionada à inocorrência da sua intimação pessoal do teor da sentença condenatória. Nessa perspectiva, alega que o ato intimatório firmado no Juízo de origem - unicamente na pessoa do advogado,
Dr. Marcos Paulo de Oliveira Mattos -, padece de vício, face à anterior renúncia de poderes firmada
pelo aludido patrono, pelo que defende a inaplicabilidade do art. 392, inciso II, do CPP, mesmo em
se tratando de réu solto. Por tais razões, requer, liminarmente, seja anulada a certidão de trânsito em
julgado do processo e determinada a reabertura do prazo recursal e, consequentemente, recolhido, de
imediato, o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, requer a confirmação
destas providências.
Indeferida a liminar (ID 12701341). Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou os
devidos informes (ID 13249308).
Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se pela denegação da ordem (ID 13425567).
VOTO
Verificados os requisitos de admissibilidade, passa-se à análise do mérito.
Dos elementos que instruem a presente impetração, extrai-se que Paciente foi condenado por
infringência ao art. no art. 33 da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, sobrevindo aos autos, após transcurso do prazo
para apelação in albis, certificação do trânsito em julgado para defesa em 10.08.2020 (ID12636738).
Busca-se na presente impetração, em síntese, o reconhecimento da invalidade da certidão de
trânsito em julgado e seus consequentes efeitos, tendo em vista que não houve a intimação pessoal do
paciente, o qual respondeu solto ao processo, sobre os termos da sentença.
Na oportunidade em que prestou os devidos informes, a autoridade indigitada coatora esclareceu, minuciosamente, a forma em que se desenvolveu os atos processuais ora questionados. Veja-se:
“[...] II - Em petição constante das fls. 103-104, o advogado do réu, Bel. Marcos Paulo de Oliveira
Mattos, OAB-BA 19.114, apresentou renúncia ao mandato. Em despacho (fl. 105), foi determinado
que o patrono comprovasse a notificação da pretendida renúncia, nos termos do artigo 112 do
Código de Processo Civil, cientificando-o que ficaria vinculado ao processo por 10 (dez) dias após
tal comprovação. Em petição constante nos documentos de fls. 118-120, o advogado pugnou pela
desconsideração ou o desentranhamento do requerimento de renúncia ao mandato, apresentando
na sequência as alegações finais (fls.123-124); III-Mais uma vez, em petição de fls. 133-134, protocolada em 03/04/2020, após a prolação da sentença, o advogado do réu, Bel. Marcos Paulo de
Oliveira Mattos, OAB-BA 19.114, apresentou renúncia ao mandato. Em despacho (fl. 135), foi determinado que o patrono comprovasse a notificação da pretendida renúncia, nos termos do artigo
112 do Código de Processo Civil. Contudo, com lastro na certidão de fl. 140, o patrono do réu não
se manifestou sobre o despacho de fl. 135, não tendo ocorrido, portanto, renúncia diante da não
notificação de seu constituinte; IV O réu foi devidamente intimado da sentença, por intermédio de
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seu advogado, Bel. Marcos Paulo de Oliveira Mattos, OAB-BA 19.114, via publicação no DJE do
dia 04/08/2020, com lastro na certidão de fl. 145, em estrita observância ao quanto disposto no art.
392, II, do CPP, o qual determina que a intimação da sentença a réu solto com advogado constituído deve ocorrer na pessoa deste; V -Em face do decurso do prazo de 05 dias, sem que houvesse
interposição de recurso, foi certificado pela serventia o trânsito em julgado da sentença prolatada
às fls. 126-132 e na sequência foi expedido mandado de prisão às fls. 151-152. [...]”. (ID 13249308).

Em que pese o esclarecimento acerca da válida intimação do defensor formalmente vinculado ao feito, com a devida publicação da sentença condenatória no DJE do dia 04.08.2020, entende-se,
respeitado posicionamento contrário, que a aplicação literal e irrestrita do art. 392, II, do Código do
Processo Penal para afastar a necessidade da intimação pessoal do acusado, que responde a ação penal em liberdade, não satisfaz a garantia ao contraditório e ampla defesa.
Nos termos do postulado inserido no texto constitucional como garantia individual (art. 5ª,
LV, da CF), a todo acusado é resguardado o direito de ser informado acerca do resultado do julgamento do processo criminal instaurado em seu desfavor, com os meios e recursos a ele inerentes, o que
contempla não somente a defesa técnica mas também a sua autodefesa.
Com efeito, o texto inserido nos arts. 577 e 578 do Código de Processo Penal, observada a
aludida diretriz principiológica constitucionalmente assegurada, confere expressamente capacidade
postulatória própria ao acusado de interpor recursos, independentemente de advogado, ao dispor que:
“Art. 577 - O recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu,
seu procurador ou seu defensor. [...]. Art. 578. O recurso será interposto por petição ou por termo nos
autos, assinado pelo recorrente ou por seu representante.”.
Sob tal ótica, entende-se que o fim perquirido pelos aludidos dispositivos legais em resguardar o exercício pleno do direito à defesa, somente poderá ser integralmente alcançado mediante
a ciência real do réu quanto ao pronunciamento judicial desfavorável, finalidade esta que não pode
ser considerada atingida apenas com a publicação do ato intimatório no veículo de imprensa oficial
dirigido unicamente ao advogado.
De rigor, ainda, reconhecer, no sentido do entendimento que ora se firma, que tal providência
processual busca impedir, inclusive, que o acusado venha a ser prejudicado diante de uma possível
inércia do defensor, como visto na hipótese, na qual, para além das evidências do tumulto processual
ocasionado pelo então patrono do Paciente, o mesmo apresentou renúncia ao mandato logo após a
prolação da sentença condenatória (ID 12636738, fl. 13/14), sem sequer observar os prazos e interpor
os recursos cabíveis.
Nesta mesma linha de intelecção, atento à necessidade de fixar orientações que não desprezem as garantias fundamentais fixadas na norma suprema do ordenamento jurídico, preleciona o
respeitável doutrinador Renato Brasileiro:
“[...] Ora, se tanto o acusado quanto seu defensor são dotados de legitimidade para interpor recursos, isso significa dizer que ambos devem ser intimados de eventual sentença condenatória ou
absolutória imprópria. Por isso, considerada a sucumbência inerente a tais decisões, não foram
recepcionadas pela Carta Magna as regras que permitem que a intimação de sentença condenatória (ou absolutória imprópria) seja feita apenas ao réu ou tão somente a seu defensor (v.g., CPP,
art. 392, II). Nessa linha, como já se pronunciou o STJ, o acusado que respondeu solto ao processo,
ainda que possua advogado constituído, deve ser intimado pessoalmente da condenação, sob pena
de nulidade por violação ao princípio da ampla defesa. [...] Destarte, caso não haja a intimação
do acusado e de seu defensor, a consequência será a nulidade absoluta do feito. Assim, ainda que
seja certificado pela vara criminal a preclusão da via impugnativa, afigura-se cabível a interposição de apelação ou a impetração de habeas corpus objetivando a rescisão do trânsito em julgado
da decisão judicial, e subsequente julgamento de eventual recurso que venha a ser interposto.
(Manual de Processo Penal: volume único/Renato Brasileiro de Lima. - 8. ed. rev., ampl. e atual.
– Salvador: JusPodivm/2020, pág.1656)
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Na mesma trilha são os ensinamentos do ilustre doutrinador, Rogério Sanches:
“[...] Pensamos, de lege ferenda, que se deveria fazer uma distinção: tratando-se de sentença
condenatória, a despeito do texto legal em exame, melhor seria a intimação pessoal do réu. É posicionamento que, conquanto não previsto no código, melhor atenderia ao princípio constitucional
da ampla defesa, a incluir não apenas a defesa técnica promovida pelo advogado, mas também a
autodefesa, de incumbência do próprio acusado. [...]”. (Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigo/ Rogério Sanches, Ronaldo Batista Pinto. - 4. ed. rev. e atual.
– Salvador: JusPodivm, pág.198).

Colaciona-se, ainda, recentes precedentes jurisprudenciais que corroboram a tese ora consignada:
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO
RÉU SOLTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DE EFETIVIDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO LITERAL DO DISPOSTO
NO ARTIGO 392 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SEM OBSERVÂNCIA DO PREVISTO NOS ARTIGOS 577 E 578 DO REFERIDO ESTATUTO PROCESSUAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Busca-se com o presente habeas corpus se obter o reconhecimento de necessidade de
intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória, com a consequente nulidade da
decisão que certificou o trânsito em julgado, obstaculizando o acesso do paciente ao segundo grau
de jurisdição. [...] 3. No caso, por meio da decisão impugnada, a autoridade impetrada indeferiu
o pedido de reabertura do prazo postulado pela defesa do paciente, rechaçando a alegação de
necessidade de intimação pessoal do réu para recorrer da sentença condenatória. Considerou a
autoridade impetrada não haver nulidade quando, mediante publicação, a defesa constituída de
réu solto é intimada sobre a prolação de sentença condenatória, sendo desnecessária a intimação
pessoal do condenado. 4. Não obstante jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, no caso de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode ser feita
ao advogado constituído (via imprensa oficial), para dar efetividade ao princípio constitucional
da ampla defesa, é preciso garantir ao réu ciência real da sentença condenatória, permitindo-lhe
expressar por petição ou por termo nos autos seu inconformismo e manifestar seu eventual desejo
de recorrer, nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, para que os autos possam ser remetidos à instância recursal. 5. A regra contida no artigo 392, incisos I e II, do Código
de Processo Penal, segundo a qual a intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória seria desnecessária, não pode ser aplicada de maneira literal e irrestrita, sem levar em
consideração outros dispositivos do próprio CPP, como o artigo 577, que atribui ao próprio réu o
direito de recorrer, e o artigo 798, parágrafos 1º e 5º, alínea `a, que marca o início do prazo para o
recurso da intimação. 6. N0s termos do artigo 577, do Código de Processo Penal, o recurso poderá ser interposto pelo Ministério Público, ou pelo querelante, ou pelo réu, seu procurador ou seu
defensor e será interposto por petição ou por termo nos autos, assinado pelo recorrente ou por seu
representante. Não sabendo ou não podendo assinar o réu o seu nome, o termo será assinado por
alguém, a seu rogo, na presença de duas testemunhas, segundo a norma de regência. 7. De nada
adiantaria a previsão legal contida nos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, que confere ao acusado o direito de recorrer da sentença condenatória, não fosse efetivamente garantido
ao réu o exercício pleno de seu direito à autodefesa, mediante a ciência da sentença condenatória,
que não se faz pelo Diário Oficial, por ser veículo de comunicação destinado a intimação de atos
judiciais e da familiaridade diária de advogados. 8. Dar efetividade ao princípio constitucional
da ampla defesa pressupõe dar real ciência ao réu da sentença condenatória, permitindo-lhe expressar por petição ou por termo nos autos sua irresignação e manifestar seu desejo de recorrer,
nos termos dos artigos 577 e 578 do Código de Processo Penal, para que os autos possam ser
remetidos à instância recursal. 9. O caso, portanto, é de se conceder a ordem impetrada, para
reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se
a intimação pessoal do paciente, a fim de que possa se for da sua vontade interpor recurso de
apelação. 10. Habeas Corpus não conhecido, por ser substitutivo de recurso. Ordem concedida de
ofício para declarar a nulidade da decisão que certifica o trânsito em julgado da sentença condenatória, determinando que seja efetivada a intimação pessoal do réu no endereço fornecido por
sua defesa, a fim de que possa se for de sua vontade interpor recurso de apelação. [...]”. (TRF- HC
1001501-06.2020.4.01.0000, DESEMBARGADOR FEDERAL NÉVITON GUEDES, TRF1 QUARTA TURMA, PJe 04/09/2020). (grifos editados).
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“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE REDUÇÃO A CONDIÇÃO
ANÁLOGA À DE ESCRAVO. PEDIDO DE NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
RÉU SOLTO. ORDEM CONCEDIDA. Habeas Corpus em que se busca a decretação de nulidade
processual, por ausência de intimação pessoal do paciente da sentença condenatória. Paciente
sentenciado por crime de redução à condição análoga à de escravo. Assiste razão ao pleito, pois
não há comprovação do cumprimento da carta precatória expedida para intimação pessoal do
réu sobre a sentença condenatória, o que viola a garantia constitucional do exercício da defesa plena e invalida os atos posteriores. O princípio da ampla defesa não foi respeitado, visto
que a legitimidade autônoma do réu em recorrer necessita da intimação pessoal, resguardando
as regras do processo criminal. Nos autos persiste prejuízo à defesa do paciente. É indispensável nova intimação pessoal do réu. Ordem de habeas corpus concedida.”. (TRF- HC 103264044.2018.4.01.0000, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, TRF1 – Terceira
TURMA, PJe 09/12/2020).
“HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(ART. 157, § 2.º, INC. II, C/C ART. 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). 1. TESE DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL DO TEOR DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU
SOLTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ART. 392, INC. II CPP. NÃO ESGOTADAS
AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. NULIDADE ACOLHIDA. 2. ORDEM CONHECIDA E
CONCEDIDA, RATIFICANDO-SE A CONCESSÃO DO SALVO CONDUTO, PARA DETERMINAR, AINDA, A EFETIVAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS ADEQUADAS PARA INTIMAÇÃO
PESSOAL DO PACIENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas
corpus nº 0639090-25.2020.8.06.0000, com pedido em caráter liminar, impetrado por Francisco
Marcelo Brandão, Sônia Marina Chacon Brandão, Bruno Chacon Brandão e Amanda Chacon
Brandão, em favor de Valcenir Menezes Abreu, contra ato do Exmo. Senhor Juiz de Direito da 7ª
Vara Criminal da Comarca de Fortaleza Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, pelo conhecimento e pela
concessão da presente ordem, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 03 de fevereiro
de 2021. Desa. Francisca Adelineide Viana Presidente do Órgão Julgador Des. Antônio Pádua
Silva Relator.”. (TJ/CE. Relator (a): ANTONIO PADUA SILVA; Comarca: Fortaleza; Órgão
julgador: 7ª Vara Criminal; Data do julgamento: 03/02/2021; Data de registro: 03/02/2021).

Oportuno se faz registrar o julgamento do HC 381297/TO, publicado no DJE de 27.03.2017,
através do qual o próprio Superior Tribunal de Justiça, relativizando o dominante posicionamento
acerca da desnecessidade da dupla intimação da sentença condenatória na pessoa do acusado e do
defensor, quando se tratar de réu solto, concedeu a ordem, de ofício, “para reconhecer a nulidade
do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, determinando-se a intimação pessoal dos
pacientes a fim de que possam interpor recurso de apelação”. No caso posto a análise, entendeu a
Corte Superior que “os pacientes responderam soltos à ação penal e foram intimados pessoalmente
de todos os atos processuais, exceto a sentença condenatória – intimação do julgado foi realizada
mediante publicação no Diário da Justiça – o que configura violação aos princípios da confiança, da
segurança jurídica e da boa-fé processual”.
Nessa perspectiva, levando-se em consideração a análise sistemática das diretrizes legais, à
luz da melhor doutrina e dos princípios constitucionalmente assegurados, é que se entende pela imprescindibilidade da intimação pessoal do Paciente acerca da sentença condenatória que lhe imposta,
por revelar-se tal providência, consoante as razões já expostas, como consentâneo de uma exigência
de um processo devido e legal, que preserva o direito à defesa, conferindo-lhe a mais ampla proteção
e efetividade.
Dessa forma, não se pode considerar válido o despacho prolatado pela autoridade coatora, à
fl.26 -ID. 12636738, que determinou a certificação do trânsito em julgado para a defesa, impossibilitando o acesso do Paciente ao segundo grau de jurisdição.
Por consequência, resta caracterizado o constrangimento ilegal decorrente do efeito subsequente da equivocada certidão, que resultou na expedição de mandado de prisão em desfavor do Paciente, o qual respondeu solto a toda instrução criminal (fl. 27, ID 12636738 e fls. 31/32, ID 12636738).
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Do quanto expendido, a fim de restaurar o violado exercício insuprimível do direito de recorrer, CONCEDE-SE a presente ordem, para reconhecer a nulidade da certidão de trânsito em julgado,
determinando-se a intimação pessoal de ROSEILTON DUARTE FERREIRA dos termos da sentença,
com a consequente reabertura do prazo recursal e expedição do competente contramandado de prisão.
*****
(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8001411-92.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal
Segunda Turma. Relator: Juiz Convocado Ícaro Almeida Matos, Julgado em 09/04/2021)
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA SEM
A PARTICIPAÇÃO DA DEFESA CONSTITUÍDA. NÃO FORNECIMENTO
DE LINK DE ACESSO AO ADVOGADO À AUDIÊNCIA VIRTUAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL DO QUAL SÃO COROLÁRIOS
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREJUÍZO PRESUMIDO. NOEMAÇÃO DE AD HOC QUE NÃO SUPLANTA O CONSTRANGIMENTO
ILEGAL SOFRIDO. PACIENTE PRONUNCIADO. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. ATOS SUBSEQUENTES TAMBÉM ANULADOS
POR DERIVAÇÃO, INCLUSIVE, DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRISÃO
PREVENTIVA MANTIDA. OBSERVÂNCIA Á CONTEMPORANEIDADE.
FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Sustentam os impetrantes a nulidade da audiência de instrução e julgamento pela
nomeação equivocada de defensor ad hoc, já que não foi disponibilizado link da audiência virtual para a defesa constituída. Ademais, sustentam a desnecessidade da
medida cautelar pela ausência de contemporaneidade e dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva.
2. No caso dos autos, evidente o constrangimento ilegal ante a nomeação de defensor ad hoc para a realização da audiência instrutória por videoconferência, uma vez
que ficou comprovado, inclusive, reconhecido pela autoridade apontada coatora,
que o advogado constituído pelo paciente não recebeu o link de acesso à plataforma
LifeSize, audiência ocorrida em 16/09/2020, nos autos da ação penal nº 030247945.2015.8.05.0229.
3. A ampla defesa é direito assegurado pela Magna Carta, em seu art. 5º, LV, tendo
o acusado direito à livre escolha do seu defensor, inclusive, pela relação de confiança naturalmente existente. Em se tratando de violação à determinação legal (falta
de intimação da defesa constituída para o ato instrutório), o prejuízo encontra-se
evidenciado pela consequência normativa do próprio ato defeituoso. Representa
violação ao devido processo legal na essência.
4. Da instrução processual, em regra, extraem-se os principais elementos formadores da convicção do julgador, a partir de atividade recognitiva atrelada à aludida
“verdade substancial”. No caso sob destrame, a defesa técnica foi obstada de participar ativamente da assentada, inclusive, no tocante as alegações finais, vindo o
paciente a ser pronunciado para submissão a Júri Popular, de sorte que a nulidade
pretendida encontra amparo, também, no art. 566, do CPP.
5. A tese de ausência de contemporaneidade para a custódia cautelar não tem respaldo. Conforme se verifica nos autos, em que pese o paciente tenha ficado foragido
por mais de 4 anos e a prisão somente tenha sido efetivada em 04/11/2019, os fatos
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ocorreram em 31/05/2015 e a decretação da medida cautelar se deu em 24/09/2015,
portanto, obedecendo o requisito da contemporaneidade, dado o curto lapso temporal entre as supracitadas datas.
6. Bem assim, atual a necessidade da custódia cautelar. Fumus comissi delicti e periculum libertatis evidenciados. Com efeito, no decreto constritor originário, tem-se
que a preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e a aplicação da lei penal, respectivamente, pela gravidade em concreto do delito (decorrente do modus operandi), pelo status de foragido do paciente
e pela necessidade se resguardar a integridade física das vítimas e testemunhas. Em
decisão de indeferimento da revogação, enfatizou-se fato novo, qual seja, prisão em
flagrante do paciente por fato diverso (tráfico de drogas), evidenciando, ainda mais, a
necessidade de assegurar a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva.
7. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.
8. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA, com declaração
de nulidade a partir da instrução ocorrida, em 16/09/2020, sem a participação do
advogado constituído do paciente e, por derivação, com declaração de nulidade de
todos os atos subsequentes, mantendo-se, entretanto, a custódia cautelar.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001411-92.2021.8.05.0000, em que figuram
como apelante ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES e outros e como apelada JUIZ
DE DIREITO DE SANTO ANTONIO, 1ª VARA CRIMINAL.
ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Estado
da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Trata-se de habeas corpus impetrado pelos advogados André Lopes e Andréia Lopes, em
favor do paciente HÉLIO DE SANTANA GOMES, apontando como autoridade coatora o Exmo. Juiz
de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio de Jesus – Bahia.
Narra a inicial (ID 12666365) que o paciente foi pronunciado pela prática de crime previsto
no art. 121, § 2º, III e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.
Sustentam os impetrantes a existência de nulidade, pois o defensor constituído não recebeu
o link para participar da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, nomeando-se,
equivocadamente, defensor ad hoc, o que trouxe prejuízo à defesa.
Enfatiza, ainda, que o magistrado singular reconheceu o fato (não encaminhamento do link),
mas, não houve a anulação da audiência, sob alegação de ausência de prova do prejuízo, tendo - ademais - pronunciado o paciente.
Argui, também, a desnecessidade da medida cautelar pela ausência de contemporaneidade,
uma vez que inexistem novos motivos suficientes a justificar a sua imposição, por fim, sustenta a possibilidade de recorrer em liberdade pela ausência do periculum libertatis, pugnando a concessão da ordem.
Não concedida a medida liminar. (ID 12704299).
Informações judiciais prestadas pela autoridade coatora. (ID 13385874).
Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. (ID 13771567).
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VOTO
Conforme relatado, sustentam os impetrantes a nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada em sede da Ação Penal nº 0302479-45.2015.8.05.0229, na data de 16/09/2020, pela
falta de disponibilização - ao advogado constituído - de link de acesso ao ato instrutório, que ocorreu
com nomeação equivocada de defensor ad hoc, seguindo-se de pronúncia do paciente, aduzindo,
ademais, a desnecessidade da medida cautelar, ante a ausência de contemporaneidade e dos requisitos
autorizadores da prisão preventiva.
Assiste razão parcial aos impetrantes.
De início, vale destacar o cabimento do habeas corpus, enquanto garantia judicial indispensável (na feliz expressão da CIDH), para remediar ato atentatório ao due process of law, pois, como
adverte Mariana Madera:
A amplitude da proteção garantida pelo habeas corpus está assegurada no art. 5º, inciso LVIII, da
Constituição Federal, pois se trata de um instrumento de tutela da ofensa do direito fundamental
à liberdade de locomoção, ainda que eminente. (…) É preciso ter em conta que a envergadura da
ação constitucional não se submete a critérios restritos de adequação (...).
(Habeas Corpus no Supremo Tribunal Federal, ed. Revista dos Tribunais, São Paulo, 2ª Tiragem, p. 64 e p. 81).

Sigamos. Considerando o contexto de excepcionalidade causado pela pandemia da Covid-19,
medidas restritivas de contenção do coronavírus impedem a realização de audiências presenciais,
tendo sido disciplinada a realização das audiências de forma virtual, que seguem regramento da Resolução 329/2020 - CNJ, Dec. Judiciário 276/2020 e Dec. Judiciário 282/2020 - ambos do TJBA, como
forma de não estagnar os feitos, zelando-se pela razoável duração do processo.
Para a efetivação do direito das partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, testemunhas, enfim, de todos os envolvidos, participar das audiências, é imprescindível
que seja assegurado a todos o acesso ao link de ingresso na plataforma LifeSize, o que, em relação
ao advogado do paciente, não ocorreu no presente caso, tornando imperioso o reconhecimento da
nulidade processual.
Com efeito, evidente o constrangimento ilegal ante a nomeação de defensor ad hoc para a
realização da audiência instrutória, uma vez que ficou comprovado nos autos, inclusive, reconhecido
pela autoridade apontada coatora, que o advogado à época constituído (Dr. Eloy Pinheiro Filho, OAB/
BA 41.436) não recebeu o link de acesso para participar da instrução, tanto que afastou a multa aplicada (art. 265, CPP), mas manteve hígidos os atos processuais praticados.
Confira-se trecho da decisão de pronúncia:
[...]
Alega a defesa, em breve síntese, não ter recebido o link para acesso a audiência de instrução e
julgamento realizada em 16/09/2020, justificando, assim, a sua ausência. O documento colacionado aos autos pela serventia, à fl. 199, de fato, destaca conteúdo informando acerca da citada
audiência, trazendo link de acesso ao sistema Lifesize. Em que pese o referido conteúdo, a data
apontada no documento é diversa da que fora apontada na certidão de fl. 192, qual seja 17 de junho
de 2020, data absolutamente desconectada dos fatos processuais tratados. Ademais, não há o sinal
duplo indicativo de mensagem recebida. Desta forma, é verossimilhante a sua alegação de que
não recebera o link de acesso a audiência de instrução, restando descaracterizado o abandono
processual motivador da imposição da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal,
razão pela qual REVOGO A MULTA APLICADA.
Todavia, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado pela nomeação do advogado ad hoc para a audiência de instrução. Ao alegar nulidade, incumbe à defesa especificar o
prejuízo suportado. A inversão, por si, não representa prejuízo. A defesa não logrou demonstrar
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qual o prejuízo experimentado. A alegação foi apresentada de forma genérica, o que reforça a sua
rejeição. Inclusive, o advogado ad hoc trabalhou de modo efetivo na defesa, realizando, inclusive,
questionamentos. Além disso, a defesa não apontou qualquer lacuna que pretendesse suprir com a
sua presença.” (ID 12666525 – p. 17-18).

Como visto, a hipótese diverge de desídia do advogado ou inércia do acusado em contratar
um profissional, o que ensejaria legítima nomeação do defensor ad hoc.
No caso, havia advogado regularmente constituído pelo paciente, que foi obstado de participar da instrução criminal por não lhe ter sido enviado - pela serventia - o link para a audiência
virtual, realizada pela plataforma LifeSize, ato extremamente relevante, por terem sido inquiridas as
testemunhas e realizado o interrogatório do réu, apresentadas alegações finais orais, seguindo-se de
pronúncia, que encerrou a 1a fase do rito escalonado do Júri.
Ressalte-se, ainda, que nos casos em que há a renúncia ou abandono da causa pelo advogado
constituído, o magistrado, antes de nomear o advogado ad hoc, deve conceder ao paciente a oportunidade de constituir outro advogado de sua escolha, sob pena de cerceamento de defesa, mormente pela
relação de confiança entre o acusado e seu patrono.
No caso em comento, o juízo somente oportunizou a manifestação do paciente após realização da instrução e para atos posteriores à audiência, quando a nomeação do ad hoc já tinha ocorrido,
ensejando resposta do acusado dissociada das circunstâncias concretamente verificadas, pois, não
houve abandono, o que, frise-se, foi reconhecido na decisão de pronúncia. Confira-se:
[...] Foi perguntado ao réu se ele teria condições de constituir advogado ou se gostaria que fosse
assistido pela Defensoria Pública nos atos processuais posteriores à presente audiência, tendo
como resposta que necessita de assistência da Defensoria Pública. (ID 12666523 – p. 31)..

Nesse sentido é o entendimento do STJ:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DEFENSORIA
PÚBLICA. FALTA DE MEMBROS PARA ATENDER À DEMANDA. NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DO
RÉU PARA CONSTITUIR ADVOGADO PARTICULAR. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1.
Ninguém pode ser processado criminalmente sem defesa e o direito de escolher advogado para
resistir à persecução penal é desdobramento dessa garantia constitucional que, uma vez violada,
importa em nulidade do processo. 2. Em processo acompanhado por profissional constituído, em
caso de sua inércia ou renúncia, configura cerceamento de defesa a nomeação de defensor público ou dativo, sem que seja concedida ao denunciado a oportunidade de escolher outra pessoa
para tal mister. 3. A situação é diversa se ocorre a nomeação de advogado dativo em substituição
a defensor público, ante circunstâncias que impedem a atuação do órgão na Comarca. 4. O réu,
depois da sentença, requereu a assistência judiciária gratuita. A Defensoria Pública apresentou
as razões da apelação, mas comunicou ao relator a falta de estrutura e de membros para atender
à demanda. Foi nomeado advogado dativo, o qual recebeu o processo no estado adiantado em
que se encontrava. [...] 7. Habeas corpus denegado. (HC 495.373/PR, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 02/12/2020)
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO. 1. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERE HABILITAÇÃO DE ADVOGADO. MANUTENÇÃO DO DEFENSOR
DATIVO. 2. INTUITO PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE ATUAÇÃO DO JULGADOR. 3. QUEBRA DO SIGILO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA
DE RELAÇÃO DE CONFIANÇA COM O DEFENSOR DATIVO. 4. DIREITO DE ESCOLHER
SEU CAUSÍDICO. ART. 263 DO CPP. 5. MANUTENÇÃO DO REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL E DIREITO À HABILITAÇÃO DE ADVOGADO DE CONFIANÇA. AUSÊNCIA
DE INCOMPATIBILIDADE. 6. ORDEM CONCEDIDA. [...] 4. Como é de conhecimento, “nos
termos do artigo 263 do Código de Processo Penal, o acusado tem o direito de escolher o seu de-
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fensor, não podendo o magistrado nomear profissional para patrociná-lo antes de lhe possibilitar
a indicação de advogado de sua confiança” (HC 386.871/DF, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 17/5/2017). “A escolha de defensor, de fato, é um direito inafastável do réu, porquanto deve haver uma relação de confiança entre ele e o seu patrono. Assim, é
de rigor que uma vez verificada a ausência de defesa técnica a amparar o acusado, por qualquer
motivo que se tenha dado, deve-se conceder prazo para que o réu indique outro profissional de sua
confiança, ainda que revel, para só então, caso permaneça inerte, nomear-lhe defensor dativo”.
(HC 162.785/AC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 13/04/2010,
DJe 03/05/2010). [...] 6. Concedo a ordem para anular a decisão que não admitiu a habilitação do
advogado constituído pelo paciente e, por consequência, o julgamento do recurso de apelação,
devendo seu julgamento ser renovado, com a prévia e devida habilitação do advogado de sua
confiança. Ressalva-se, no entanto, a possibilidade de nomeação de defensor dativo diverso do
já nomeado, acaso o paciente não esteja representado por advogado constituído. HC 488.364/
PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
18/06/2019, DJe 01/07/2019) (grifos acrescidos)

A ampla defesa é direito assegurado pela Magna Carta, em seu art. 5º, LV, e a inobservância
do direito do acusado em ser acompanhado pelo advogado de sua livre escolha e confiança, viola a
supracitada garantia constitucional, por desprezar a efetivação do trabalho pela defesa técnica do paciente, o que resulta em nulidade absoluta.
Com efeito, lúcidas a lição de Ricardo Gloeckner:
“As lesões aos direitos fundamentais ocorrem com a prática de atos incompatíveis com a sua esfera de proteção. Não há ponderações, não há presunções nem tampouco a demonstração de ‘prova
do prejuízo’. Toda e qualquer violação a princípio fundamental pode ser constatada imediatamente, sem maiores digressões. A incidência dos direitos fundamentais não depende de padrões estruturais de matérias fáticas como a prova”. (Nulidades no Processo Penal, Saraiva, 3a ed., p. 481)

É que, em se tratando de violação à determinação legal (falta de intimação da defesa constituída para o ato instrutório), o prejuízo encontra-se evidenciado pela consequência normativa do
próprio ato defeituoso. Representa violação ao devido processo legal na essência.
Nessa linha de intelecção:
“Audiência deprecada por videoconferência – não disponibilização do link de acesso à defesa –
impossibilidade material de participação do advogado – prejuízo presumido - nulidade absoluta
por cerceamento de defesa – situação diversa daquela prevista na Súmula 273 do STJ - concessão
da ordem, com extensão aos corréus se idênticas as circunstâncias.”(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2225577-64.2020.8.26.0000; Relator (a): Vico Mañas; Órgão Julgador: 12ª Câmara de
Direito Criminal; Foro de Cesário Lange - Vara Única; Data do Julgamento: 24/11/2020; Data
de Registro: 25/11/2020) (grifo acrescidos)

Outrossim, apesar de ter posição crítica ao sistema de nulidades vigorante no processo penal
brasileiro, inclusive, entendendo que existem atecnias legislativas e posicionamentos jurisprudenciais
contraditórios sobre a temática, a impetração merece guarida, até mesmo, em decorrência de texto
expresso do CPP.
Vejamos:
“Art. 566 do Código de Processo Penal - não será declarada a nulidade de ato processual que não
houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.

Ora, da instrução processual, em regra, extraem-se os principais elementos formadores da
convicção do julgador, a partir de atividade recognitiva atrelada à aludida “verdade substancial”.
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No caso sob destrame, não foi diferente. Com base no material probatório coletado na audiência, após alegações orais das partes, o magistrado singular entendeu comprovadas materialidade
delitiva e indícios suficientes de autoria, encerrando a fase sumariante, com a admissibilidade da tese
acusatória para submissão do paciente ao Plenário do Júri.
Portanto, não se trata de formalismo exacerbado, nem de inexistência de prova de prejuízo.
A violação da garantia constitucional é evidente, pois a defesa técnica constituída na época
foi obstada de participar ativamente da instrução, do rico sistema de reperguntas, ocasião em que podia, por exemplo, contraditar testemunhas, aconselhar o paciente (em entrevista reservada prévia ao
interrogatório) de forma diversa da estratégia do ad hoc. Foi, também, preterida na apresentação das
alegações finais, que foram feitas, oralmente, pelo advogado nomeado para o ato.
Daí porque, o fato de ter sido nomeado advogado para o ato não supre tal ofensa, porque a
plenitude de defesa, no caso penal sob enfoque, dependia da participação e do exercício de resistência
pelo advogado constituído pelo paciente, em respeito ao devido processo legal, ainda que não seja
possível saber (porque seria exercício de futurologia), se a sua atuação seria igual ou diversa do ad
hoc (mas, seria a necessária !), nem se a decisão do magistrado a quo teria o mesmo teor, a partir da
colheita de provas produzidas regularmente.
Por estas razões, a nulidade é evidente, devendo ser declarada, a partir da instrução efetivada em 16/09/2020 (folhas 182-182 da ação penal, na origem), atingindo-se todos atos subsequentes,
incluindo-se a pronúncia e eventuais desdobramentos da decisão interlocutória mista.
Nesse contexto, a insurgência dirigidas à decisão de pronúncia, até porque têm guarida recursal própria, resta prejudicada pela declaração de nulidade ora estabelecida.
Acerca da aludida ausência de contemporaneidade e de demonstração do periculum libertatis, sem razão os impetrantes.
Quanto à contemporaneidade, tem-se que tal análise deve ser feita de acordo com o período
decorrido entre a prática do fato e a decretação da prisão.
Conforme se verifica nos autos, em que pese o paciente tenha ficado foragido por mais de 4
anos e a prisão somente tenha sido efetivada em 04/11/2019 (ID 12666516 - p. 46), os fatos ocorreram
em 31/05/2015 e a decretação da medida cautelar se deu em 24/09/2015, portanto, obedecendo o requisito da contemporaneidade, dado o curto lapso temporal entre as supracitadas datas.
A persistência dos fundamentos, com acréscimo de fato novo, traduz a atualidade da preventiva e delineia o periculum libertatis.
Conforme se verifica no decreto constritor originário (ID 12666516 - p. 42/45), a prisão preventiva
fora decretada para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, tendo em vista, respectivamente, a gravidade em concreto do delito (decorrente do modus operandi), o
status de foragido do paciente e a necessidade se resguardar a integridade física das vítimas e testemunhas.
Confira-se trechos do decreto de preventiva:
“(...) O representado negou-se a fornecer seu endereço atual, encontrando-se em local incerto e
não sabido, fls. 29.(...)
(...) A gravidade do delito encontra-se evidenciada pelo modus operandi do agente que, em tese,
tentou ceifar a vida de “Genésio” em um bar, na presença de diversas pessoas, tendo perseguido-o
enquanto deflagrava disparos de arma de fogo, gerando risco de morte para todos os presentes.
reforça a gravidade do delito o denunciado ter invadido o imóvel onde a vítima se refugiou para
tentar consumar o óbito pretendido, momento no qual atingiu a outra vítima nas costas, “Sra Julia
Dominga”, a qual faleceu no local(...)
(...) A prática do crime de homicídio denota conduta desrespeitosa, agressiva e de maior periculosidade do agente, em razão da ameaça mais intensa a incolumidade física das vítimas. Na hipótese
vertente, a custódia cautelar se faz necessária para resguardar a família das vítimas, as testemunhas oculares, seja no tocante á integridade física, seja quanto a tranquilidade psicológica,
possibilitando a colheita da prova em juízo livre de pressões de qualquer espécie.(...)”
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Ademais, verifica-se que em 11/08/2020, o juízo a quo indeferiu pleito de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 12666421 – p. 28-30).
Na ocasião, o magistrado enfatizou que ainda estão presentes os requisitos que ensejaram a
decretação da prisão preventiva, inclusive, fazendo menção a fato novo, já que o paciente fora preso
em flagrante pela suposta prática de tráfico de drogas, evidenciando ainda mais a necessidade de assegurar a ordem pública ante o risco de reiteração delitiva.
Confira-se trechos da decisão de manutenção da custódia cautelar:
“(...) Quanto aos pleitos de revogação da prisão preventiva, também entendo sem razão a defesa,
uma vez que permanecem presentes os fundamentos que autorizaram a decretação da medida
extrema.(...)
(…) As circunstâncias descritas na decisão revelam a gravidade concreta do delito e a periculosidade do réu, as quais não foram afastadas por qualquer argumento expendido pela defesa e
servem para a manutenção do decreto prisional preventivo, pela necessidade de garantir a ordem
pública. Ademais, com a comunicação de fls. 96, advém novo fundamento para a manutenção da
prisão preventiva, qual seja a necessidade de garantir a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva, eis que comunicada nova prisão em flagrante do réu, pela prática do crime de tráfico
de drogas, na Comarca de Canarana, no dia 04/11/2019. Como posso perceber, o réu, foragido e
procurado pelo crime de homicídio, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o que
revela dedicação às atividades criminosas, com a prática de delitos de elevada gravidade, coloca
em risco à ordem pública e impõe a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.(...)”

Neste contexto, o entendimento do STF é que, estando presente o risco à ordem pública,
tem-se a contemporaneidade da prisão preventiva:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se
tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade
da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise
sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva. (HC 189271,
Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 22/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-279 DIVULG 24-11-2020 PUBLIC 25-11-2020) (grifos acrescidos)

De mais a mais, não assiste razão aos impetrantes quanto à ausência de periculum libertatis,
tendo em vista que as supracitadas decisões do juízo primevo (analisadas de forma conglobada) estão
devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, evidenciando os indícios de autoria
e prova de materialidade, além do risco gerado pelo status de liberdade do paciente, de modo que não
há constrangimento ilegal a ser reparado nesse ponto, consoante amplo entendimento jurisprudencial:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO
EM LIBERDADE. LEI MARIA DA PENHA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA,
LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MULTIPLICIDADE DE PROCEDIMENTOS ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
E NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. 1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de
autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para
garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte
firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o
magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
619.451/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado
em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)
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Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e CONCEDER PARCIALMENTE a ordem de habeas corpus, para declarar a nulidade da audiência de instrução e julgamento realizada em
16/09/2020 (folhas 182-184 da ação penal nº 0302479-45.2015.8.05.0229), que não teve a participação
do advogado devidamente constituído pelo paciente e, por derivação, anular todos os atos praticados
posteriormente, incluindo a decisão de pronúncia e desdobramentos desta, devendo a instrução ser repetida, observando-se o princípio do devido processo legal. Em contrapartida, mantem-se a custódia
cautelar do paciente nos termos da fundamentação supra.
*****
(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8010680-92.2020.8.05.0000. 2ª Vice Presidência. Relatora:
Desa. Ivone Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 19/10/2020)
HABEAS CORPUS. CRIMES DE DISCRIMINAÇÃO DE RAÇA, COR OU
ETNIA QUALIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL.
PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SOB AS ALEGAÇÕES
DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
INICIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS FORMAIS INSERTOS NO ART. 41, DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO
MÍNIMO PARA INSTAURAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE POR INEXISTÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DO HABEAS
CORPUS. PLEITO DE TRANCAMENTO INACOLHIDO.
PREJUDICIALIDADE DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PROCESSO E
POR CONSEGUINTE DE ASSENTADA. DETERMINAÇÃO DE REINCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA DE AUDIÊNCIA, APÓS RETORNO PRESENCIAL DAS ATIVIDADES FORENSES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA, NA PARTE CONHECIDA.
1. Paciente denunciado (fls. 01 a 04 do doc 6981444) pela prática delitiva descrita
no art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, por ter, no dia 26 de agosto de 2017, a partir do
telefone (19) 99873-4666, postado, em um grupo do aplicativo WhastApp, denominado “Sem Censura”, uma montagem em que compara torcedoras negras (as
vítimas) com torcedoras brancas, e afirma o seguinte: “ainda tem gente que acha
que todo time é igual”, em alusão à campanha “Todos Iguais” lançada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em 18.04.2014, com intuito de conscientizar
e combater atos de preconceito, após ocorrência de episódios de racismo no futebol brasileiro. Apurou-se, ainda, que a montagem circulou em diversos grupos do
aplicativo WhatsApp, com a disseminação da ideia de inferioridade das torcedoras
negras do time baiano (Esporte Clube Bahia) em relação às torcedoras brancas do
time sulista (Grêmio), fato este que gerou grande repercussão nacional, além de
fomentar a ocorrência de outros tantos comentários de cunho racista, xenofóbico e
machista, que causaram intenso constrangimento público às vítimas.
2. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, apresentando todos os
elementos essenciais à adequada configuração típica do delito imputado, de forma
a permitir a exata compreensão dos fatos expostos, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa. Afastado o pleito de inépcia
da inicial acusatória.
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3. Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa afastado. Existência de lastro probatório mínimo para instauração e prosseguimento da ação
penal, consubstanciado na Investigação Criminal, especialmente no relato de uma
das vítimas apresentado a Promotora de Justiça, fls. 03 a 07 do doc 6981457 e fls.
02 a 04 do doc 6981468, e cópia da mensagem com texto e montagem que o paciente
teria postado no grupo de WhatsApp, fls. 01 e 02 do doc 6981453.
4. Não demonstrado de forma clara e inequívoca a atipicidade por ausência de
dolo de descriminar, notadamente pelo teor do texto e fotos da montagem, supostamente compartilhada pelo paciente (fls. 01 e 02 do doc 6981453). Pretensão que se
confunde com o mérito da ação penal e demanda dilação probatória incompatível
com o rito do habeas corpus.
5. Prejudicialidade do requerimento de suspensão do processo bem como da audiência designada para o dia 21.05.2020. Magistrado que, em 07.08.2020, determinou a reinclusão do processo em pauta para audiência de instrução, após o retorno
presencial das atividades forenses.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8010680-92.2020.8.05.0000,
em que figura como paciente, EDUARDO CARMIM DE ALMEIDA, e como Autoridade coatora
o MM. Juiz de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em denegar, na parte conhecida, a presente ordem,
nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Noticia o ilustre Advogado impetrante, em síntese, que a Autoridade impetrada recebeu
denúncia oferecida em desfavor do paciente, em 30.01.2019, pela prática do crime previsto no art.
20, da Lei nº. 7.716/1989. Alega a existência de constrangimento ilegal em razão da inépcia da inicial
acusatória e da ausência de justa causa para a instauração da ação penal, destacando, inclusive, a atipicidade da conduta imputada. Informa, por fim, que diante das dificuldades de locomoção oriundas
do contexto epidemiológico atual, o paciente encontrará dificuldades para comparecer a audiência de
instrução e julgamento então designada para o dia 21.05.2020.
Por tais razões, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para que seja determinada a
suspensão do processo e, por conseguinte, da referida audiência instrutória, e, no mérito, o trancamento da ação penal.
A petição inicial veio instruída com diversos documentos (ID 6981441 a 6981482).
Os autos foram distribuídos por livre sorteio a esta Magistrada, em 07.05.2020, conforme
certidão constante no ID 7010080.
Indeferida a liminar (ID 7027377), vieram aos autos as informações prestadas pela Autoridade impetrada (ID 7533721).
Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela denegação da ordem (ID 7951333).
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VOTO
O ilustre Advogado impetrante requer o trancamento da ação penal sob os argumentos de
inépcia da denúncia e ausência de justa causa. Entretanto, bem analisados os autos, razão não assiste
à defesa.
A princípio, oportuno esclarecer, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, que
o trancamento de ação penal por meio da via estreita do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, sem que se faça
necessário o aprofundamento da matéria fático probatória.
Neste sentido, colacionam-se os seguintes precedentes jurisprudenciais:
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CRIME PRATICADO POR ADVOGADO CONTRA REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DURANTE SESSÃO DE JULGAMENTO NO TRIBUNAL
DE JÚRI. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DO ARTIGO 140, C/C O 141, II E III, DO CP
E DO ART. 20 DA LEI 7716/89. CASO CONCRETO EM QUE O TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL SE REVELA PREMATURO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter
excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova
da materialidade do delito. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que o trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus
é medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade de
exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa
extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito(RHC n. 43.659/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
4/12/2014, DJe 15/12/2014).
2. No caso dos autos, a Corte de origem decidiu pela ausência de justa causa para a continuação
da ação em que se imputa ao acusado os crimes dos artigos 140 e 141, incisos II e III, do CP e do
art. 20 da Lei n 7.716/1989. Pela leitura da inicial acusatória e do acórdão da Corte local, verifica-se que não há evidência de que as expressões referidas pelo envolvido contra a Promotora de
Justiça teriam vinculação com o objeto da causa, com intuito de defesa de seu cliente, não havendo
condições, neste momento processual, de se acolher a imunidade profissional do advogado, uma
vez que este, em tese, teria agido além de sua condição de defensor. Dessa forma, conforme salientado no voto vencido, se houve outras expressões injuriosas pela vítima, ou eventuais discussões
pessoais entre o paciente e a vítima, tais argumentações são matérias a serem observadas na
instrução probatória (e-STJ 169).
3. Ademais, conforme se observa na denúncia, houve a narrativa da conduta criminosa imputada
ao acusado acerca da prática dos crimes em questão, com todas as circunstâncias relevantes, de
maneira suficiente ao exercício do direito de defesa.
4. Não há como se manter o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, uma vez que
a denúncia foi lastreada em elementos que indicam ter o envolvido praticado, em tese, condutas
típicas, estando presentes indícios de autoria e materialidade, de forma suficiente ao exercício do
direito de defesa, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes. Constata-se, portanto, a
presença de lastro probatório mínimo, revelando-se prematuro o trancamento da ação penal. Dessa forma, as alegações do agravante, levantadas no habeas corpus impetrado na origem, devem
ser examinadas ao longo da instrução processual, uma vez que não se revela possível afirmar ou
negar a narrativa apresentada pela denúncia antes da referida instrução.
5. Agravo regimental não provido.”(STJ, AgRg no REsp 1826160/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019).
(Grifo ausente no original)
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RACISMO. CRIME IMPRESCRITÍVEL. ART. 20, §2º, DA LEI N. 7.716/1989. ABRANGÊNCIA
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DA CONDUTA DE INCITAR À DISCRIMINAÇÃO RELIGIOSA. TRANCAMENTO. MEDIDA EXCEPCIONAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIO QUE DESCREVE FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZAM A CONDUTA TÍPICA E
PERMITEM O EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
ANTERIOR À LEI N. 11.719/2008. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE EXAME
DETALHADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMPATIBILIDADE COM OS
ESTREITOS LIMITES DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal
Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a
possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal.
- O trancamento de inquérito policial ou de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente autorizada em casos em que fique patente, sem a necessidade de análise fático-probatória, a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade e indícios da autoria
ou a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade, o que não ocorre no presente caso.
- Não procede a preliminar de prescrição da pretensa punitiva estatal, uma vez que o paciente
foi denunciado como incurso no art. 20 da Lei n. 7.716/1989. Tratando-se de crime de racismo,
incide sobre o tipo penal a cláusula de imprescritibilidade prevista no art. 5º, XLII, da Constituição Federal.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o crime de racismo não se restringe aos atos preconceituosos em função de cor ou
etnia, mas abrangem todo ato discriminatório praticado em função de raça, cor, etnia, religião ou
procedência, conforme previsão literal do art. 20 da Lei n. 7.716/1989.
- A denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo fatos que, em tese, configuram o crime previsto no art. 20, parágrafos 2o e 3o da Lei n° 7.716/89. A
inicial acusatória apontou de forma clara qual teria sido a conduta típica, quem a praticou, de
que modo o fez, delimitando o período em que foi perpetrada, esclarecendo, ainda, o número de
exemplares da obra que já haviam sido vendidos e os locais onde podiam ser adquiridos, tudo de
forma a permitir o pleno exercício do direito de defesa por parte do acusado. Dessa forma, não há
que se falar em inépcia da denúncia.
- Não é nula a decisão que recebe a denúncia com fundamentação sucinta, notadamente quando
se trata de decisão anterior à edição da Lei n. 11.719/2008.
- Não há como acolher a alegação de falta de justa causa por atipicidade objetiva e subjetiva da
conduta, pois como afirmado pelo próprio impetrante na inicial, a investigação dessa tese implica
“necessária incursão, ainda que perfunctória, pela prova que acompanha a denúncia”, procedimento que, sabidamente, é incompatível com os estreitos limites da via eleita, que não admite
dilação probatória.
- Mostra-se extremamente prematuro chegar-se a qualquer conclusão sobre a tipicidade ou não
da conduta imputada ao paciente antes de concluída a instrução criminal do feito, que deve ser
reservada para as instâncias ordinárias. Deferir o pedido da defesa implica em impedir antecipadamente o Ministério Público de provar os fatos que imputou ao acusado na denúncia, providência
que somente pode ser concretizada quando de forma evidente e inequívoca constatar-se a atipicidade da conduta, o que não ocorre no presente caso. Habeas corpus não conhecido, cassada a
liminar.” (STJ, HC 143.147/BA, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

Feitas tais considerações, avança-se ao exame do pleito referente à inépcia da peça acusatória.
Conforme se infere dos autos da ação originária, o paciente foi denunciado como incurso
no art. 20, § 2º da Lei 7.716/89, em razão dos seguintes fatos descritos na denúncia ofertada pelo
Ministério Público:
“(...) Noticiam os autos do procedimento administrativo informativo em questão que, no dia 26 de agosto de 2017, o denunciado, a partir do telefone (19) 99873-4666, postou, no grupo de WhastApp denominado Sem Censura, uma montagem de conteúdo racista, na qual compara torcedoras negras (as
vítimas) com torcedoras brancas, afirmando que “ainda tem gente que acha que todo time é igual”, em
alusão à campanha “Somos todos iguais” da Confederação de Futebol, nos anos 2014 e 2015.
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Apontam as investigações que a montagem circulou em diversos grupos do aplicativo “WhatsApp”, disseminando a ideia de inferioridade das torcedoras negras do time baiano (Esporte Clube
Bahia) em relação às torcedoras brancas do time sulista (Grêmio). O caso ganhou repercussão
nacional, sendo noticiado em diversos meios de comunicação, bem como nas redes sociais, gerando outros tantos comentários de cunho racista, xenofóbico e machista.
Conforme termo de declarações da vítima Edna Silva Matos, a fotografia foi tirada no ano de 2015,
em um jogo do time do Bahia no Estádio da Fonte Nova e, posteriormente, postada em sua página
do Facebook. Em março de 2016, a fotografia foi cedida ao jornal eletrônico bahia.ba, e publicada
para ilustrar matéria em homenagem do Esporte Clube Bahia às mulheres.
Na data dos fatos, a vítima foi surpreendida com a referida montagem discriminatória, o que lhe
gerou intenso constrangimento público, abalando a todos de sua família e de seu ciclo de amizades.
Ex positis, estando o denunciado EDUARDO CARMIM DE ALMEIDA incurso nas reprimendas
do artigo art. 20, § 2º da Lei 7.716/89, o Ministério Público requer que, após o registro, autuação
e recebimento desta, instaure-se a Instância Penal (...)”. Grifos ausentes do original.

Ao contrário do quanto aduzido pelo Impetrante, verifica-se, da simples leitura da peça de
incoação, o preenchimento dos requisitos obrigatórios do art. 41 do CPP, com a clara narrativa dos
fatos, suas circunstâncias e a devida indicação de provas, que constituem, em tese, infração penal, de
forma a permitir, sem qualquer comprometimento ou limitação, o pleno exercício do direito de defesa,
não podendo, portanto, ser reconhecida como inepta.
De igual modo, não merece acolhimento a alegação de ausência de justa causa para o exercício da ação penal, em virtude da existência de lastro probatório mínimo para sua propositura e
prosseguimento, consubstanciado nas provas produzidas na investigação criminal, especialmente a
declaração de constrangimento sofrido por uma das vítimas e a cópia da montagem do texto que o
paciente supostamente teria postado em um grupo do aplicativo WhatsApp (ID 6981457, fls. 03/07; ID
6981468, fls. 02/04 e ID 6981453, fls. 01/02).
Neste tocante, oportuno registrar que a análise da tese de atipicidade da conduta por ausência
de dolo sustentada pelo Impetrante demanda o reexame fático-probatório, porquanto não demonstrado, de forma clara e flagrante, a inexistência do elemento subjetivo do tipo. Ao revés, o texto e as
imagens constantes nos autos inquisitoriais, referentes à montagem supostamente compartilhada pelo
Paciente, apresentam conteúdo que sugerem, a princípio, um comportamento reprovável de cunho
discriminatório. Entretanto, o exame aprofundado de tal questão, por confundir-se com o mérito da
ação penal, torna-se incompatível com o rito célere do Habeas Corpus.
Versando sobre situação semelhante, veja-se o recente julgado do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“Habeas Corpus – Discriminação de raça, cor ou etnia, ameaça e injúria racial – Delineamento
de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis, cumulada com a aparente existência de prova da
materialidade delitiva e de indícios de autoria – Exame acerca da caracterização e da extensão do
elemento subjetivo do tipo que refoge ao âmbito do remédio constitucional, fruto da impossibilidade de se travar qualquer discussão acerca do mérito da ação nesse meio, cuja via estreita e limitada não se presta para a análise de elementos indiciários e probantes constantes dos autos originários – Sopesamento reservado para sede processual adequada, com garantia do contraditório e
da ampla defesa, em respeito ao princípio constitucional do devido processo legal – Trancamento
– Descabimento – Estancamento processual antecipado que reclama que a ausência de justa causa resulte nítida, patente e incontroversa – Precedentes – Alegação de constrangimento ilegal não
evidenciada – Ordem denegada.”.(TJSP; Habeas Corpus Criminal 2005133-91.2020.8.26.0000;
Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal;
Foro de São João da Boa Vista - Vara Criminal; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data de
Registro: 05/03/2020).

Ademais, à título de esclarecimentos, vale transcrever trecho da obra “Leis Penais e Processuais Penais Comentadas” do festejado Professor Guilherme de Souza Nucci, que cita o entendimen64
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to de Fábio Medida Osório e Jairo Gilberto Schafer sustentado no livro “Dos crimes de discriminação
e preconceito”, através do qual repudiam qualquer tese defensiva que pretenda afastar a atipicidade de
uma conduta discriminatória e preconceituosa, porquanto praticada com um provável animus jocandi
do agente:
“A consciência e a vontade de produzir atos discriminatórios e preconceituosos não são incompatíveis com o formato das “brincadeiras”. Inadmissível, assim, a publicidade de manifestações
jocosas, em qualquer de suas formas, versando discriminações e preconceitos vedados na lei. Por
conseguinte, as charges, o sarcasmo, a ironia, piadas, o deboche configuram instrumentos idôneos
à prática, ao induzimento e instigação do ato discriminatório e preconceituoso proibido.
Essas manifestações jocosas aliás, penetram mias sutilmente no inconsciente coletivo, perfectibilizando o suporte fático da norma proibitiva”.
(NUCCI, Guilherme de Souza, Leis penais e processuais penais comentadas, 5. Ed. rev. atual. e
ampl. – São Paulo: Editora: Revista dos Tribunais, 2010, p. 308)

Neste contexto, forçoso concluir que a denúncia e as provas colacionadas aos autos da presente impetração não demonstram, de forma clara e inequívoca, a ocorrência de qualquer das situações que autorizem o trancamento da Ação Penal, cabendo à Autoridade impetrada o exame detalhado no curso da instrução processual dos autos de origem.
Merece também destaque a manifestação do Ministro Marco Aurélio Bellizze, em trecho de
julgado abaixo destacado:
“(...) o habeas corpus é antídoto de prescrição restrita, prestando-se a reparar constrangimento
ilegal evidente, incontroverso, indisfarçável, que se mostra de plano ao julgador. Não se destina
à correção de controvérsias ou situações, as quais, embora eventualmente existentes, demandam,
para sua identificação, aprofundado exame de fatos e provas. (...)”(STJ, RHC 44537/MG, 5ª Turma, Rel. Min Marco Aurélio Bellizze, DJ 07.03.2014). Grifo ausente no original.

Por fim, tem-se que o pleito de suspensão do processo e, por conseguinte, da assentada inicialmente designada para o dia 21.05.2020, encontram-se prejudicados, em virtude da superveniência
do despacho prolatado pelo Juízo Primevo, datado de 07.08.2020, determinando a reinclusão do feito
em pauta de audiência, após o retorno presencial das atividades forenses, consoante constatado a partir de consulta ao SAJ de Primeiro Grau (SAJ/PG). Confira-se o teor do referido ato transcrito:
“Vistos, etc.
Em face da edição e publicação do Decreto Judiciário nº 413/2020, prorrogando o regime de
teletrabalho até 31/08/2020 e mantendo as demais disposições do Ato Conjunto nº 07/2020 e do
Decreto Judiciário nº 226/2020, tratando-se de processo de réu solto, aguarde-se o retorno das atividades forenses presenciais, para reinclusão do presente feito em pauta de audiência deste Juízo.
Ciência à Promotoria de Justiça e à Defensoria Pública.
Cumpra-se.
Salvador (BA), 07 de agosto de 2020.
José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira
Juiz de Direito”

Pelo exposto, denega-se a presente impetração, na parte conhecida.
*****
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(TJBA – Apelação Criminal nº 0301673-10.2018.80.05.001. Primeira Câmara Criminal. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 11/02/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU
CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121,
CAPUT, DO CP. HOMICÍDIO SIMPLES. PENA DEFINITIVA DOSADA EM
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ESTABELECIDO O REGIME INICIAL
ABERTO, APÓS O ABATIMENTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL RESPALDADO NO ART. 593,
INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA FIXADA, NA ORIGEM, EM SEU PATAMAR MÍNIMO. CLARO DESACERTO E INSUFICIÊNCIA DA SANÇÃO, À LUZ DO CASO CONCRETO.
NECESSIDADE DE REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
PREVISTAS NO ART. 59 DO CP.
I. CULPABILIDADE. ASSASSINATO DE JORNALISTA QUE DENUNCIAVA, NO DESEMPENHO DE SUA PROFISSÃO, A PRÁTICA DA CORRUPÇÃO
NA POLÍTICA LOCAL. DELITO QUE OCASIONOU CERCEAMENTO À LIBERDADE DE IMPRENSA, MERECEU AMPLA REPERCUSSÃO E ENSEJOU
A CONDENAÇÃO DO ESTADO BRASILEIRO JUNTO À CIDH. ELEVADO
GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA, A EXTRAPOLAR, EM MUITO, A GRAVIDADE INERENTE AO TIPO PENAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE QUE SE MOSTRA IMPERIOSA NA ESPÉCIE.
II. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA CONTRA O APELADO, NO
BOJO DE AÇÃO PENAL DIVERSA, TAMBÉM REFERENTE À PRÁTICA DO
CRIME DE HOMICÍDIO. TÍTULO CONDENATÓRIO RELATIVO A FATO ANTERIOR AO APURADO NESTES AUTOS, MAS COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR À SUA OCORRÊNCIA. REGISTRO QUE, EMBORA NÃO
PERMITA FALAR EM REINCIDÊNCIA, AUTORIZA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES DO ACUSADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
III. CONDUTA SOCIAL DO APELADO. RÉU QUE, APÓS O DELITO, PERMANECEU SOB A CONDIÇÃO DE FORAGIDO POR QUASE 06 (SEIS) ANOS,
DESLOCANDO-SE, NESSE PERÍODO, PARA OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. COMPORTAMENTO DESABONADOR POR PARTE DO AGENTE, A
REPERCUTIR NA SUA PENA. PRECEDENTES DO STJ.
IV. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA EXECUTADA SUMARIAMENTE, COM MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, À PORTA DE
SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NAS IMEDIAÇÕES DO COMPLEXO POLICIAL DA CIDADE DE ITABUNA-BA. MODUS OPERANDI QUE EVIDENCIA A AUDÁCIA E O DESTEMOR DOS AGENTES, A JUSTIFICAR UMA
RESPOSTA PENAL MAIS SEVERA.
V. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL, NA PRESENTE VIA, DE 04 (QUATRO)
DAS 08 (OITO) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. PENA-BASE ORA DOSADA EM 13 (TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, PATAMAR QUE,
ANTE A AUSÊNCIA DE OUTRAS VARIÁVEIS, TORNA-SE DEFINITIVO. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, À LUZ DA NOVA REPRIMENDA
AQUI IMPOSTA. DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA, POUCO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS, QUE SE DEIXA DE PROMOVER NESTA
SEDE, POR NÃO CONDUZIR À IMEDIATA INSERÇÃO DO APELADO EM
MEIO MAIS BRANDO, NA FORMA DO ART. 387, § 2.º, DO CPP, SEM PREJU-
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ÍZO DE EXAME OPORTUNO DA DETRAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
TESE DEFENSIVA DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUE SE AFASTA,
POR NÃO HAVER TRANSCORRIDO INTERVALO SUPERIOR A 20 (VINTE)
ANOS, PRAZO PRESCRICIONAL ORA APLICÁVEL, ENTRE QUAISQUER
DOS MARCOS INTERRUPTIVOS VERIFICADOS NOS AUTOS.
APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA, PARA EXASPERAR A PENA IMPOSTA AO APELADO, QUE SE PASSA A DOSAR EM 13
(TREZE) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 030167310.2018.8.05.0001, oriundos do 1.° Juízo de Direito da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Salvador-BA, em que figura como Apelante o Ministério Público do Estado da Bahia, e, como
Apelado, o Réu Marcone Rodrigues Sarmento.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação Ministerial, para exasperar a reprimenda imposta ao citado Acusado, que se passa a dosar em
13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mantidas as demais disposições da Sentença,
tudo nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
contra a Sentença proferida pelo 1.º Juízo de Direito da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de
Salvador, que, diante do veredicto emanado da Corte Popular, condenou o Acusado Marcone Rodrigues Sarmento como incurso nas previsões do art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal.
Relata a Denúncia que, no dia 14.01.1998, por volta das 19h30min, no bairro Jardim Primavera, no Município de Itabuna-BA, Marcone Sarmento, Monzar Castro Brasil e Thomaz Iraci
Moisés Guedes efetuaram disparos de arma de fogo contra Manoel Leal de Oliveira, em frente
à sua residência, causando-lhe a morte, em virtude das lesões descritas no Laudo Pericial de fls.
78/79 e 84/88.
Consta da Peça Incoativa que, naquela data, por volta de 15h, uma caminhonete Chevrolet,
ocupada por três indivíduos, estacionou nas imediações da residência da vítima, e, consoante restou
apurado, dois deles desceram do veículo e subiram na respectiva carroceria, enquanto o motorista
permaneceu ao volante, sendo que, após alguns minutos, o último saiu do automóvel e, demonstrando
impaciência, passou a caminhar em direção à rua que dá acesso ao Complexo Policial de Itabuna,
para, em seguida, retornar à companhia dos dois primeiros, com os quais passou a conversar.
Registra a Denúncia que, por volta de 19h30min, foram ouvidos disparos de arma de fogo,
e, logo após, a vítima restou encontrada à porta de sua residência, deitada de bruços e sangrando em
profusão, sendo então levada, pelos indivíduos Edmilson Gustavo de Souza Dantas e Juliano Soares
Miranda, ao Hospital Calixto Midlej Filho, onde, no entanto, já chegou sem vida.
Consigna a Peça Acusatória, ademais, que os denunciados Thomaz Iraci e Marcone Sarmento foram identificados como dois dos ocupantes do veículo estacionado nas proximidades da residência do ofendido, enquanto o denunciado Monzar fora visualizado junto à parede de uma casa situada
nas imediações. Acrescenta a Vestibular Ministerial, ainda, que os denunciados agiram mediante
emboscada e impossibilitando a defesa da vítima, porquanto permaneceram à sua espera para, diante
de sua chegada ao imóvel, alvejá-la com deflagrações de arma de fogo.
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Em Decisão proferida no dia 20.09.2001 (fls. 386/388), quedou recebida a Denúncia e decretada a prisão preventiva dos Réus.
Após serem pronunciados e submetidos a julgamento em plenário, o Réu Thomaz Iracy foi
absolvido pela Corte Popular (fl. 2053), ao passo que o Acusado Monzar restou condenado como incurso no art. 121, § 2.º, inciso IV, do Código Penal (fl. 2088).
Ante a apresentação espontânea do Réu Marcone, foi ele recolhido a estabelecimento prisional, citado e interrogado (fls. 2107/2109).
Concluída a etapa sumariante, o Acusado Marcone foi pronunciado como incurso no art. 121,
§ 2.º, inciso IV, do Código Penal, nos termos de Decisão proferida no dia 14.07.2005 (fls. 2367/2378).
Submetido a julgamento popular no dia 05.12.2005, o Réu Marcone restou absolvido pelo
Tribunal do Júri (fls. 2486/2487).
Dando provimento a Apelação Ministerial, esta Corte determinou a submissão a novo julgamento popular, a teor do Acórdão de fls. 2625/2633.
Após o manejo de diversos e sucessivos Recursos perante este Sodalício e o Superior Tribunal de Justiça, o supracitado Acórdão transitou em julgado, com a consequente remessa dos autos a
origem, para a designação de novo júri (fl. 2975).
Acolhida a Representação Ministerial pelo desaforamento do julgamento, consoante Acórdão proferido nos autos de n.º 0004621-69.2019.8.05.0000, a Ação Penal quedou remetida ao Juízo de
Direito do 1.º Juízo de Direito da 1.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador-BA (fl. 3026).
Levado a novo julgamento popular no dia 22.05.2019, o Réu Marcone foi condenado por
incursão no art. 121, caput, c/c art. 29, ambos do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena definitiva
de 06 (seis) anos de reclusão, e, após a detração do período de prisão cautelar, traduzido em 02 (dois)
anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias, restou fixado o regime inicial aberto, e concedido, ainda, o
direito de recorrer em liberdade.
Irresignado, o Parquet interpôs Apelo (fls. 3212), com esteio no art. 593, inciso III, alínea “c”,
do Código de Processo Penal. Em suas razões (fls. 3213/3222), sustenta o desacerto da dosimetria promovida na Sentença, a resultar em sanção correspondente ao mínimo legal e insuficiente à reprovação
do crime apurado. Alega que o Acusado Marcone era reincidente específico pela prática de homicídio
à época do fato versado nestes autos, tendo sido previamente condenado a 09 (nove) anos de reclusão.
Defende a apreciação desfavorável da culpabilidade, por se tratar de delito praticado contra
profissional da imprensa e no desempenho de sua atividade, aspecto que rendeu a condenação do Estado Brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, e hábil a acentuar a reprovabilidade
do ilícito. Questiona a conduta social do Réu, por ter ele permanecido na condição de foragido por
mais de uma década, após condenação pela prática de outro homicídio. Advoga a reanálise do motivo
da infração, pontuando que o ofendido fora executado por denunciar a prática da corrupção na política
local. Postula a avaliação negativa das circunstâncias do delito, pois perpetrado nas imediações das
sedes da Polícia Civil e Militar de Itabuna, a denotar a audácia dos infratores.
Impugna o desconto do tempo de prisão cautelar para fins de abrandamento do regime inicial, argumentando que, em tal período, o Acusado cumpria pena definitiva imposta em virtude de
sua condenação por crime anterior, tanto assim que o Juízo o fizera retornar ao estabelecimento prisional mesmo após ser absolvido no primeiro júri. Destaca, ainda, ter sido imposta a elevada pena de
18 (dezoito) anos de reclusão ao Corréu Monzar, reputando excessivamente diminuta aquela aplicada
a Marcone.
Diante disso, pugna pela readequação da reprimenda fixada na origem.
Em suas contrarrazões (fls. 3226/3230), a Defesa sustenta a correção da pena impingida
ao Réu Marcone, asseverando, de logo, a sua primariedade, ao tempo em que refuta a condição de
reincidente. Considera acertada, ademais, a detração do período de custódia provisória, e pondera
que, tomando-se a pena remanescente a ser cumprida, à ordem de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 17
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(dezessete) dias de reclusão, encontrar-se-ia prescrita a pretensão punitiva estatal, à luz do art. 109,
inciso IV, do Código Penal, situação que, segundo alega, teria sido vislumbrada pelo Juízo de origem.
Nessa trilha, pleiteia o reconhecimento da prescrição, não se conhecendo do Apelo Ministerial, ou, caso admitido o Recurso, que lhe seja negado provimento.
Em seu Parecer (fls. 3243/3247), a Procuradoria de Justiça posicionou-se no sentido do “conhecimento e provimento do Apelo acusatório, merecendo a decisão de primeiro grau ser reformada
para redimensionar a pena-base [...]”.
VOTO
Integra o presente voto o relatório submetido à apreciação da eminente Desembargadora
Revisora.
I. Do juízo de admissibilidade
Inicialmente, verifica-se que o presente Recurso de Apelação é próprio e tempestivo, sendo inequívoco, além disso, o interesse ministerial na exasperação da pena imposta ao Acusado na
origem, e consequente reforma da Sentença. Assim é que, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se o conhecimento do Apelo, passando-se, de logo, ao exame das suas
questões de fundo.
II. Do mérito recursal
Conforme relatado, bate-se o Parquet pelo incremento da sanção imposta ao Réu Marcone
no bojo da Sentença recorrida, invocando, ao arrimo de sua pretensão reformadora, a qualidade de
reincidente específico apresentada pelo referido Acusado e o cabimento de valoração desfavorável da
culpabilidade, da conduta social do agente e dos motivos da infração, além de questionar a detração
do período de prisão cautelar e suscitar a injustiça da pena aplicada, por reputá-la insuficiente.
Pois bem, da análise da dosimetria promovida no Édito Condenatório, em cotejo com os
elementos de convicção reunidos nos autos e os próprios contornos do caso concreto neles versado,
é forçoso atribuir substancial razão ao inconformismo ministerial, ante o efetivo desacerto da pena
fixada, na origem, em seu menor patamar, à míngua de correta apreciação das circunstâncias do art.
59 do Código Penal.
Inicialmente, cabe atentar para a existência de condenação definitiva em desfavor do Réu
Marcone, nos autos da Ação Penal n.º 1145926-3/2006, relativa a homicídio qualificado praticado no
dia 08.06.1990, e cujo trânsito em julgado operou-se no dia 06.03.1998, como se extrai da guia de recolhimento acostada à fl. 2515, que deu origem, por seu turno, ao Processo de Execução n.º 000628624.2006.8.05.0113.
Trata-se, na hipótese, de título condenatório que, embora não autorize o reconhecimento
da reincidência pretendida pelo Parquet, por ostentar trânsito em julgado posterior ao fato apurado
nestes autos – ocorrido em 14.01.1998 –, enseja, lado outro, a inequívoca valoração desfavorável dos
antecedentes do Acusado, mesmo porque comprova, sob a égide pronunciamento jurisdicional definitivo, a incursão pretérita do agente em prática delitiva, de natureza idêntica, inclusive, à do crime
abordado no presente feito.
Vejam-se, em harmonia com o entendimento aqui adotado, precedentes emanados das 5.ª e
6.ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HC SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FLAGRANTE
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ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS INCABÍVEL. WRIT NÃO
CONHECIDO. 1-2. [...]. 3. A condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em
julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja
a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da
pena-base. Precedentes. 4. O fato de o paciente ter cometido o crime sob apuração enquanto descontava pena imposta em condenações anteriores revela sua maior culpabilidade, o que enseja o
incremento da reprimenda na primeira fase do critério trifásico. Precedente. 5-6. [...]. 7. Ordem
não conhecida. (STJ, 5.ª Turma, HC 361.233/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.09.2016, DJe
13.10.2016) (grifos acrescidos)
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. MAUS
ANTECEDENTES. CONDENAÇÕES POR FATOS ANTERIORES COM TRÂNSITO EM
JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 63
DO CP. RECONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou-se no
sentido de que a condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior à prática
delitiva em apuração, justifica a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes,
conduta social ou personalidade do agente, lastreando a exasperação da pena-base. 2. Havendo
condenação com trânsito em julgado anterior à prática do novo delito, não há como afastar o
reconhecimento da agravante da reincidência, nos estritos termos do art. 63 do Código Penal.
3. Agravo regimental improvido. (STJ, 6.ª Turma, AgInt no AREsp 721.347/DF, Rel. Min. Néfi
Cordeiro, j. 10.10.2017, DJe 23.10.2017) (grifos acrescidos)

Em relação à culpabilidade, cuida-se de vetorial também merecedora de análise negativa.
Isso porque, como bem sintetizou a douta Procuradoria de Justiça, “em razão deste crime o Brasil foi
condenado na CIDH – Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e o Estado da Bahia teve que
reparar a família da vítima e reabrir a investigação, no intuito de se tentar mais uma vez chegar aos
possíveis mandantes do crime”.
Com efeito, consistiu a conduta apurada na execução sumária do proprietário de veículo de
imprensa, com o claro objetivo de fazer cessar a atividade jornalística por ele desenvolvida, essencialmente voltada ao combate de práticas corruptas no seio do Poder Público de Itabuna-BA, como
se extrai da exaustiva prova testemunhal coletada no feito e das inúmeras reportagens colacionadas
aos fólios.
Em outras palavras, identifica-se que o homicídio apurado nos autos não esgotou seus efeitos
deletérios na já bastante grave supressão de uma vida humana, mas acabou por fulminar, igualmente, a
própria liberdade de informação, preceito constitucionalmente tutelado, donde decorre a ampla repercussão conferida ao episódio e o merecido repúdio a ele endereçado no âmbito nacional e internacional,
ainda mais acentuado, na espécie, pela deficiente atuação estatal na elucidação e punição da conduta.
Diante disso, resulta nítido o elevado grau de reprovabilidade a informar o delito em foco,
que em muito extrapola a gravidade inerente ao tipo penal de homicídio, e a demandar, por conseguinte, a aplicação de resposta penal mais severa, daí porque se mostra imperativa, neste caso, a
negativação da culpabilidade.
Confira-se, a propósito, julgado da lavra do Superior Tribunal de Justiça, em tudo aplicável,
mutatis mutandis, à situação vertente:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. QUADRILHA OU BANDO ARMADO. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUESTÃO
NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME
INICIALMENTE FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que o Tribunal a quo
examinou unicamente a legalidade da fixação do regime fechado de cumprimento de pena, de
modo que o pleito de redução da pena-base para o mínimo legal não pode ser conhecido por
esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. II. Conforme o grau de reprovabilidade da conduta e existência de circunstâncias desfavoráveis, é cabível, por decisão devidamente
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fundamentada, a fixação de regime mais severo aos condenados a pena inferior a 8 (oito) anos.
Precedentes. III. Mostra-se devidamente fundamentada a sentença que estabelece o regime fechado para cumprimento de pena com base no nível de organização do bando criminoso, na
quantidade de drogas e armamentos apreendidos, na nítida desproporção entre uma tentativa
de homicídio realizada por meio de explosivos em estabelecimento jornalístico e sua motivação
- veiculação de reportagem cujo conteúdo desagradou um dos membros do grupo criminoso -,
no modus operandi do delito, e na especial reprovação da vingança privada devido à tentativa
de cerceamento da imprensa. IV. Ordem denegada. (STJ, 5.ª Turma, HC 196.485/SP, Rel. Min.
Gilson Dipp, j. 01.09.2011, DJe 23.09.2011)

Veja-se, ainda, trecho de Decisão Monocrática da lavra do eminente Min. Jorge Mussi, o
qual, no âmbito da mencionada Corte Superior, chancelou o incremento da pena-base à luz de caso
concreto bastante similar ao presente, nos seguintes termos:
No caso dos autos, há elemento concreto que permite levar à conclusão sobre a gravidade das
consequências da ação criminosa, devido à sua grande repercussão, pois “a vítima tratava-se
de jornalista conhecida na sociedade capixaba, tendo o caso extrapolado a tipicidade do crime
de homicídio, haja vista que ganhou os noticiários, tendo o fato repercutido em âmbito nacional
e internacional, causando grande repercussão social, deixando a sociedade estarrecida com a
forma brutal que morreu a conhecida jornalista e colunista social deste Estado, merecendo, portanto, uma punição mais rigorosa”. (STJ, 5.ª Turma, HC 505.678/ES, Rel. Min. Jorge Mussi, j.
15.05.2019, DJe 21.05.2019)

No tocante à conduta social do Réu Marcone, trata-se de diretriz a desafiar igual reproche.
Ocorre que, após a prática delitiva apurada neste feito, perpetrada no dia 14.01.1998, o Acusado remanesceu em paradeiro ignorado até outubro de 2003 (vide documentação de fls. 2101/2106), tendo
passado a residir no Estado de São Paulo.
Em outras palavras, verifica-se que o Réu Marcone permaneceu na condição de foragido, no
tocante ao processo vertente, por quase 06 (seis) anos, obstando o desenvolvimento da persecução criminal nesse lapso e favorecendo a ocorrência da prescrição, comportamento claramente desabonador
e que, portanto, deve repercutir na fixação de sua reprimenda, em prol da sua exasperação.
Vejam-se, em consonância com o posicionamento perfilhado, arestos das 5.ª e 6.ª Turmas do
Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-BASE. ACRÉSCIMO. (A) CONDUTA SOCIAL. FUGA.
PREJUÍZO PARA A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. INCREMENTO JUSTIFICADO. (B)
OFENSAS VERBAIS. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. (3) SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS. AFASTAMENTO. PECULIARIDADE NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. AMPLA DEFESA. CONSTRANGIMENTO. OCORRÊNCIA. (4) VERBA
INDENIZATÓRIA. FIXAÇÃO. DEBATE IMPRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE AMEAÇA OU
LESÃO À LIBERDADE LOCOMOÇÃO. (5) WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO 1. [...]. 2. A dosimetria é uma operação lógica, formalmente estruturada, de acordo com o princípio da individualização da pena. Tal procedimento envolve profundo exame das
condicionantes fáticas, sendo, em regra, vedado revê-lo em sede de habeas corpus [...]. Na espécie,
constitui fundamentação adequada para o acréscimo da pena-base, em 6 (seis) meses, considerar
a circunstância judicial relativa à conduta social do paciente como desfavorável, tendo em vista
que ficou foragido após o cometimento do delito. [...]. 3-4. [...]. 5. Habeas corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício a fim de reduzir a pena-base para 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, bem como para afastar a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, tornando
a pena definitiva no quantum de 6 (seis) anos de reclusão, mais 14 (quatorze) dias-multa, mantidos
os demais termos da sentença e do acórdão. (STJ, 6.ª Turma, HC 171.806/RJ, Rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura, 13.08.2013, DJe 01.10.2013) (grifos acrescidos)
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HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT DO CPB). PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL: 9 ANOS. INCIDÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA INFLUÊNCIA DE VIOLENTA EMOÇÃO. PENA CONCRETIZADA: 8 ANOS
E 6 MESES DE RECLUSÃO. REGIME PRISIONAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DOLO INTENSO. CONDUTA SOCIAL REPROVÁVEL. PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR 13 ANOS APÓS A PRÁTICA DELITIVA.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER DO MPF PELA DENEGAÇÃO
DA ORDEM. ORDEM DENEGADA. 1. Ausente constrangimento ilegal a ser sanado pela via do
Habeas Corpus, se a majoração da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente justificada pelo Julgador, em vista do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 2. Com
efeito, a particularidade de se tratar de homicídio perpetrado com intenso dolo, mediante uma
facada no pescoço da vítima, torna especialmente grave a conduta, que, por isso, merece maior
reprovação. Ressalte-se, ainda, que, como bem consignou o Magistrado sentenciante, o paciente
demonstrou comportamento reprovável após o crime, eis que ficou foragido por 13 anos, fato que,
adequadamente, foi considerado na majoração da pena-base. Importante salientar que a elevação
ocorreu de forma moderada e proporcional, apenas em 3 anos acima do mínimo previsto na norma
penal de regência, que estabelece um intervalo de 6 a 20 anos. 3. Tendo sido imposta, fundamentadamente, pena superior 8 anos, inadmissível a aplicação de regime prisional diverso do fechado
para o início do cumprimento da pena, ex vi da interpretação do art. 33, § 2o., alínea a do CPB.
4. Parecer do MPF pela denegação da ordem. 5. Ordem denegada. (STJ, 5.ª Turma, HC 104.073/
MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 20.11.2008, DJe 15.12.2008) (grifos acrescidos)

Igualmente passíveis de análise desfavorável se mostram, ainda, as circunstâncias do delito,
diretriz em relação à qual bem ponderou o Parquet, em suas razões de recurso, que “o Réu e seus
comparsas assassinaram a tiros Manoel Leal de Oliveira, na porta da casa deste, em uma rua que
ligava a Companhia da Polícia Militar ao Complexo da Polícia Civil de Itabuna e que ficavam portanto muito próximas do local do crime”.
Ora, não há como negar a ousadia e destemor dos infratores que, agindo de forma claramente
premeditada, executaram sumariamente o ofendido mediante múltiplos disparos de arma de fogo, na
própria entrada de sua residência e, como se não bastasse, a pequena distância do Complexo Policial
de Itabuna, tudo a demonstrar, de forma bastante nítida, que “a audácia dos assassinos estava assim
diretamente ligada à certeza da impunidade”, na pertinente expressão do Órgão Ministerial.
Assim, inexiste dúvida quanto à alta censurabilidade do modus operandi adotado pelos agentes na consecução do homicídio, sendo medida de rigor, pois, a negativa das circunstâncias da infração penal. Não é outra, aliás, a percepção do Superior Tribunal de Justiça à vista de casos assemelhados, como indica o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO
NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DEMONSTRADA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Via de regra, não se presta o remédio heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional,
o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e
68, do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de
fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela
valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, encontra-se devidamente
fundamentada nos vários disparos efetuados em face da vítima, direcionados contra sua cabeça e
seu tronco, e ainda por ter o ilícito sido praticado em via pública, durante o dia, tendo o réu agido
com premeditação e frieza, demonstrando ousadia incomum para casos tais. 3. [...]. 4. O reexame
dos elementos apontados pelas instâncias ordinárias quando da análise da culpabilidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via do habeas
corpus. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, 6.ª Turma, AgInt no RHC 91.052/PE, Rel. Min.
Nefi Cordeiro, j. 20.02.2018, DJe 26.02.2018) (grifos acrescidos)
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De outro giro, deixa-se de valorar de modo desfavorável ao Réu Marcone os motivos do
crime, seja por se verificar que os escopos de cerceamento da liberdade de imprensa e retaliação à
atividade jornalística em muito se confundem com os aspectos já valorados, nesta via, sob a rubrica
da culpabilidade, evitando-se, assim, o indevido bis in idem, seja por não haver indicativo concreto
de que o Apelado comungasse daquele estado anímico, tratando-se, a princípio, de mero executor da
ação homicida.
Destarte, promovida a análise negativa, na presente sede recursal, de 04 (quatro) das oito
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – vale dizer: culpabilidade, antecedentes, conduta
social e circunstâncias do delito –, e tendo em vista, ainda, os limites mínimo e máximo da sanção cominada em abstrato ao crime de homicídio simples, respectivamente traduzidos em 06 (seis) e 20 (vinte) anos, passa-se a dosar a pena-base do Réu Marcone em 13 (treze) anos de reclusão, quantum que,
à míngua de quaisquer agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição, torna-se definitivo.
Em consequência da nova reprimenda imposta ao Acusado, fica estabelecido o regime inicial
fechado para o seu cumprimento, deixando-se de efetuar, ademais, o desconto do tempo de prisão
cautelar. Ocorre que o abatimento de tal período, correspondente a 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 23
(vinte e três) dias, não conduziria a sanção a patamar inferior a 08 (oito) anos e, destarte, não ensejaria a pronta inserção do Apelado em meio mais brando, finalidade última a informar o mandamento
contido no art. 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, cuja transcrição se mostra oportuna:
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:
[omissis]
§ 2.º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no
estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de
liberdade. (Incluído pela Lei n.º 12.736, de 2012)

Confiram-se, nessa linha, arestos do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO
CAUTELAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. IRRELEVÂNCIA DA DETRAÇÃO PARA A
FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA A UNIFICAÇÃO DA PENA. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. - [...]. - Nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, o cômputo do tempo
de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do
regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Na hipótese dos autos, a prática da
referida medida pelo juízo da condenação constituiria ação inócua, visto que, com a detração do
período de 9 meses de prisão cautelar, a pena definitiva ainda resultaria em patamar superior a 4
anos de reclusão, autorizando a fixação do regime inicialmente semiaberto. A medida, in casu, não
teria o condão de melhorar a situação do réu, nesse aspecto. - O abatimento do tempo de prisão
provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá
ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do
cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, inciso III, “c”, da Lei n. 7.210/1984. - Habeas
corpus não conhecido. (STJ, 5.ª Turma, HC 480.128/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2019, DJe 14.02.2019) (grifos acrescidos)
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. SEM ALTERAÇÃO
NO REGIME. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME
INALTERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A detração do tempo de prisão
cautelar não repercutirá no regime prisional, pois conforme se observa, ainda que descontado o
referido período de prisão cautelar da pena privativa de liberdade imposta, não haveria alteração do regime inicial fixado (semiaberto), considerando que a reprimenda final não alcançaria
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patamar inferior a 4 anos. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ, 5.ª Turma, AgRg no AREsp
1421642/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.03.2019, DJe 05.04.2019) (grifos acrescidos)

De mais a mais, subsiste a possibilidade de que a prisão cautelar do Réu Marcone neste feito
tenha guardado simultaneidade, total ou parcial, com o cumprimento de pena anteriormente imposta,
objeto do Processo n.º 0006286-24.2006.8.05.0113, cenário que somente recomenda deixar ao Juízo
da Execução a análise da matéria em foco, mesmo porque remanesce ele competente para avaliar o
cabimento da detração.
Por derradeiro, cabe afastar a prescrição suscitada na contrariedade recursal defensiva, pela
singela razão de que, em consequência da nova sanção imposta ao Apelado, tornou-se aplicável o prazo prescricional de 20 (vinte) anos, a exato teor do art. 109, inciso I, do Código Penal (“se o máximo
da pena é superior a doze”), lapso temporal que, no entanto, não transcorreu entre quaisquer dos marcos interruptivos verificados na espécie, vale dizer, o recebimento da Denúncia, em 20.09.2001, a prolação da Decisão de Pronúncia, em 14.07.2005, e a emissão do veredicto condenatório, em 22.05.2019.
Ante o exposto, CONHECE-SE e DÁ-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público, para exasperar a reprimenda imposta ao Réu Marcone Rodrigues Sarmento, que se passa a dosar, em definitivo, no patamar de 13 (treze) anos de reclusão, sob o regime inicial
fechado, ficando integralmente mantidas as demais disposições da Sentença Condenatória.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0001582-04.2017.8.05.0138. Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 30/06/2020)
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA PRONUNCIAR O APELADO. TESE NÃO VERIFICADA. MERAS PRESUNÇÕES DE AUTORIA. ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO
NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL FORMADO EXCLUSIVAMENTE POR
TESTEMUNHAS DE “OUVI DIZER”’. PROVAS INSUFICIENTES PARA
PRONUNCIAR. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATE”. RECURSO IMPROVIDO.
De início, impende consignar que a pronúncia consiste numa decisão meramente
processual, sem cunho condenatório, embasada em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente, à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413 da lei Adjetiva Penal.
No caso sob exame, a materialidade está evidenciada pelo Laudo de Exame de Necrópsia, adunados às folhas 15/19. Todavia, a autoria delitiva não resta indiciada, a
contento, pois não há indícios veementes, como impõe a lei processual penal, em
seu art. 413, capazes de justificarem um édito de pronúncia.
Esquadrinhando os supostos indícios de autoria indicados na irresignação ministerial, constata-se que as circunstâncias ali provadas pelos depoimentos das testemunhas não autorizam, mesmo por indução, a concluir que o Recorrido praticou o fato
delitivo narrado na Denúncia, impondo-se a manutenção da sua impronúncia, ante
a fragilidade dos elementos colhidos na instrução processual.
As testemunhas ouvidas, em juízo, não narram o fato com clareza e precisão, todas
elas relatam o ocorrido como meras repetidoras do discurso alheio, as conhecidas
testemunhas de “ouvi dizer“, o que representa elevadíssimo risco de indução, de74
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turpação e contaminação, ao passo que seus depoimentos devem ser sempre relativizados ou até mesmo não valorados.
Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que “o juiz, fundamentadamente,
pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência
de indícios suficientes de autoria ou participação”. São estes, portanto, os pressupostos sobre os quais se assenta a Decisão de Pronúncia: prova da materialidade
do fato criminoso e indícios da sua autoria. Tal não ocorreu na hipótese trazida ao
acertamento jurisdicional, carecendo razão a pronúncia do Recorrido. MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E
IMPROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º 00001582-04.2017.8.05.0138, oriundo da Comarca de Jaguaquara, em que figura como recorrente Ministério Público do Estado da
Bahia e como recorrido o Rodrigo Senhora de Castro.
Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Primeira Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia
contra Sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Júri da Comarca de Jaguaquara, na qual
impronunciou o Acusado RODRIGO SENHORA CASTRO.
Consta do caderno processual que, na data de 11 de julho de 2017, por volta das 23h00min,
na Rua José Alves Teixeira, bairro Agarradinho, Itiruçu/BA, dois indivíduos ainda não identificados,
utilizando uma moto Honda/Bros, de cor preta, agindo a mando de Rodrigo Senhora Castro, detento
do Presídio Regional de Jequié, efetuaram disparos de arma de fogo em desfavor de Tainá Fontes Soares, com inegável animus necandi, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, que acarretaram
o seu óbito, conforme Laudo Cadavérico de fls. 15/19.
Extrai-se dos fólios, que a vítima era ex-companheira do Denunciado, tendo visitado o mesmo no Presidio Regional de Jequié, onde se encontra cumprindo pena por tráfico de drogas e posse
de arma de fogo, até o mês de maio de 2017, quando resolveu romper o relacionamento, deixando de
visitá-lo. Ocorre que, a partir de então, o Denunciado passou a perpetrar graves ameaças de morte à
vítima, através de telefonemas e mensagens de whatsapp, bem como mediante publicações compartilhadas em uma rede social (vide mensagem fls. 33/34), além de telefonar constantemente para a genitora da mesma, com os mesmos tipos de ameaças, dizendo, por exemplo, “que se Tainá não ficasse
com ele, não ia ficar com mais ninguém”.
Acrescenta a Denúncia, que o denunciado a cada dia, aumentava o tom de suas ameaças,
publicando em sua conta de facebook, em dia 28 de junho de 2017, a seguinte mensagem: “Mulher
safada boa é morta” (sic), tendo descoberto nos dias próximos ao evento delituoso, que o filho que a
vítima esperava não era seu, pois a mesma passou a comentar tal fato com terceiros, inclusive com
traficantes de drogas ligados ao Acusado, o que o levou a cumprir as ameaças.
Pontua, ainda, a Exordial que o Recorrido utilizou dois integrantes de sua súcia, determinando que sua ex-companheira fosse morta quando retornava do Colégio na referida data, sendo que logo
após a consumação do delito, o Denunciado excluiu sua conta da referida rede social, visando apagar
as ameaças perpetradas que, felizmente, já haviam sido capturadas por amigas da ofendida.
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Aduziu-se, ademais, que “o delito foi motivado por sentimento egoístico de posse que o denunciado nutria pela vítima, bem como pelo fato de ter descoberto que o filho que a mesma esperava não era
seu, caracterizando assim a torpeza, bem como fora cometido sem possibilitar a defesa da mesma, já que
fora surpreendida quando retornava do Colégio, sendo alvejada de inopino, pelo garupa de uma moto,
por um disparo na testa, e , por fim, ‘contra mulher’ por razões da condição de sexo feminino, já que
decorrente de violência doméstica e familiar, prevista no art. 5.º inciso III, da Lei n.º 11.340/06, já que o
denunciado vivera em união estável com esta vítima, embora já estivesse rompida desde maio de 2017”.
Laudo de Exame de Necrópsia à fls.18/23v.
A denúncia foi recebida em 08/07/2017 (fls. 54), o réu foi regularmente citado (fls. 59v).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os memoriais pelo Ministério Público e pela
Defesa, foi proferido o Édito acima mencionado (fls. 246/249).
Irresignado, o Ministério Público Estadual interpôs Recurso de Apelação (fls. 250), aduzindo, nas respectivas razões (fls. 251/263), a existência de prova da materialidade e indícios suficientes
de autoria, ao que pugna pela reforma da Sentença e a consequente pronúncia do Denunciado como
incurso no art. 121, § 2.º, incisos I, IV e VI c/c § 7.º do Código Penal, nos termos do art. 413 do Código
de Processo Penal.
Em sede de contrarrazões, o Denunciado pugna pelo improvimento do Recurso e manutenção da Decisão vergastada (fls. 267/271).
Nesta Instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do
Recurso (fls. 275/279).
VOTO
Inicialmente, cabe registrar que o presente Apelo é próprio e tempestivo, tendo sido manejado, ademais, por sujeito que detêm legítimo interesse na modificação da Sentença de piso. Destarte,
é medida de rigor o CONHECIMENTO da Apelação manejada pelo Ministério Público Estadual em
face de sentença de impronúncia prolatada por Juiz de 1.º Grau, passando-se, pois, ao exame de suas
questões de fundo.
Do que se extrai do caderno processual, o Ministério Público do Estado da Bahia ofereceu
denúncia em face do Recorrido, atribuindo-lhe a autoria da conduta reprimida pelo art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI c/c § 7.º, II, do Código Penal, sob a alegação de que, na data de 11 de julho de 2017,
por volta das 23h00min, na Rua José Alves Teixeira, bairro Agarradinho, Itiruçu/BA, dois indivíduos
ainda não identificados, utilizando uma moto Honda/Bros, de cor preta, agindo a mando de Rodrigo Senhora Castro, detento do Presídio Regional de Jequié, efetuaram disparos de arma de fogo em
desfavor de Tainá Fontes Soares, com inegável animus necandi, causando-lhe lesões corporais de
natureza grave, que acarretaram o seu óbito, conforme Laudo Cadavérico de fls. 15/19.
Inicialmente, cabe registrar que a pronúncia consiste numa decisão meramente processual,
sem cunho condenatório, embasada em Juízo de suspeita, cuja fundamentação cinge-se, tão somente,
à demonstração da existência do crime e de indícios suficientes de autoria, conforme preceitua o artigo 413: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato
e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
Neste momento processual, por conseguinte, não cabe ao Juiz Singular análise aprofundada
de provas, devendo limitar-se aos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu
convencimento de forma comedida, com o escopo de não influenciar o ânimo dos Jurados.
Dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal que “o juiz, fundamentadamente, pronunciará
o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou
participação”. São estes, portanto, os pressupostos sobre os quais se assenta a Decisão de Pronúncia:
prova da materialidade do fato criminoso e indícios da sua autoria.
76

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

A questão controvertida pelo expediente recursal em apreço pertine a existência do pressuposto para a denúncia referente à existência de indícios da autoria delitiva, eis que amplamente
comprovada a materialidade do homicídio narrado nos fólios.
Quanto à autoria delitiva, exige a lei adjetiva apenas a existência de indícios para que se possa lastrear a submissão do Acusado ao Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar
os crimes dolosos contra a vida.
O conceito de indício está definido no art. 239 do Código de Processo Penal, que prescreve
que “considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize
por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”. Há indício de autoria, portanto, para efeitos da pronúncia, quando se prove nos autos circunstância que autorize por indução a se
concluir que determinada pessoa praticou fato típico.
Indício, portanto, difere-se de presunção, conceituada pelo art. 335 do Código de Processo
Civil, o qual autoriza que “em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece”.
Ao contrário dos indícios, o uso da presunção como forma de prova contrária ao réu é vedada
no processo penal em obediência ao princípio da presunção de inocência.
Deste modo, é ônus da acusação em interpretação analógica ao art. 155 do Código de Processo Penal, apresentar os indícios de autoria delitiva que lastreiam a acusação.
Assim, embora a decisão de pronúncia não exija uma certeza absoluta e o standard probatório possa ser inferior ao que normalmente se exige para uma condenação, é indispensável que a tese
acusatória esteja amparada em um lastro probatório consistente, em que as provas incriminatórias
preponderem.
Estabelecidas tais premissas, e esquadrinhando os supostos indícios de autoria indicados
na irresignação ministerial, constata-se que as circunstâncias ali provadas pelos depoimentos das
testemunhas não autorizam, mesmo por indução, a concluir que o Recorrente praticou o fato delitivo
narrado na Denúncia, impondo-se a manutenção da sua impronúncia, ante a fragilidade dos elementos colhidos na instrução processual.
No caso sob exame, a materialidade está evidenciada pelo Laudo de Exame de Necrópsia,
adunados às folhas 15/19. Todavia, a autoria delitiva não resta indiciada, a contento, pois não há indícios veementes, como impõe a lei, capazes de justificarem um édito de pronúncia, versando o delito
que se irrogou ao Recorrido.
As testemunhas ouvidas, em juízo, não narram o fato com clareza e precisão, não sabendo
apontar quem de fato efetuou os disparos de arma de fogo. Todas elas relatam o ocorrido como meras
repetidoras do discurso alheio, as conhecidas testemunhas de “ouvi dizer”, o que representa elevadíssimo risco de indução, deturpação e contaminação, ao passo que seus depoimentos devem ser sempre
relativizados ou até mesmo não valorados.
As testemunhas foram unânimes em declarar que não presenciaram o fato, nem conversaram
ou mesmo souberam de alguém que o tenha presenciado. Ao assistir os vídeos dos depoimentos das
testemunhas e das alegações finais orais apresentadas em audiência a outra conclusão não se chega
que não a de que a acusação apoia-se tão somente nos “boatos” que afloraram na comunidade em que
viviam o Acusado e a vítima. Confira-se nesse sentido trechos degravados das mídias digitais colacionadas ao caderno processual:
[…] Sim (era amiga de Tainá); sim (acompanhou o relacionamento de Tainá com Rodrigo); até o
tempo assim que eu via era normal; depois que ele foi preso, aí já não sabia mais porque ela falava pra mim que não queria ele mais; falou na sexta-feira no São Pedro só que por conta eu não
acreditei que sempre ela falava e depois ela ia e desmentia; que era brincadeira; eu soube depois
né quando ela já morreu; que ela tinha morrido que ela tava (sic) grávida mesmo; e que foi ... que
ia fazer três meses; foi justamente a data que ela visitou ele pela última vez; acho que foi dia 29
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de abril; não (sabe se ela precisou trocar o número de celular por ameaças), sobre ameaças não,
não sabia de jeito nenhum porque ela não contava muita coisa da vida dela pra mim; pra mim não
(falou que estava sendo ameaçada); soube por outras pessoas; (soube) só que ele fazia ameaças,
só; e pra mim ela nunca falou isso; só ameaça de que se ela não ficasse com ele não ia ficar com
mais ninguém, assim, sabe, essas coisas; sim (ia fazer algum mal a ela se não ficasse com ele);
só, mais nada; (a presenciou mais triste, mais calada) sim, na sexta-feira do são Pedro, ela curtiu a festa normal, no sábado ela já ficou mais afastada, no domingo ela ficou triste de tudo; não
conversava, não conversavam não queria curtir, nada; ouvi (os barulhos dos tiros), eu pensei até
que era bomba, eu tinha acabando de colocar meu filho mais velho pra dormir, era umas nove e
alguma coisa, até pensei que era bomba, aí foi que essa menina que saiu agora que foi me falar,
que eu não sabia, aí foi que eu sai de casa com meu filho mais novo e fui até o local; vi (o corpo);
não (viu a perfuração) porque ela caiu deitada, não dava pra ver muito; raramente sim, não muito
movimentado, mas passava o pessoal que saía da escola à noite; não (comentaram quem atirou);
surgir, surgiu (comentário de que foi a mando de outra pessoa); sim; não (tinha suspeita de que
tinha outras pessoas envolvidas no crime); era uma ótima pessoa (não tinha inimizade); foi (comentado que quem atirou foi um homem em uma moto); e de fato até passou o barulho da moto na
rua; ouvi (o barulho da moto); era na esquina onde ela gostava de ficar quando vinha do colégio,
ela ficava sempre; foi, ela foi e ficou ali naquele mesmo lugar; se era eu não sabia, porque ela não
era muito de dividir coisa comigo; que eu sei não (tentou colocar ela no tráfico), só comentou que
não queria mais, que não queria mais, só não queria mais ele, só isso; conhecia (cão de rua) assim
por nome, é por falar, surgiu (boato de que tenha sido ele pra se vingar de Rodrigo); até onde eu sei
não (Tainá não matinha inimizade com “cão de rua”); depois que ele morreu (surgiu a conversa
de que foi ele); tinha (tempo que Tainá tinha morrido). […] (depoimento da testemunha Adriele de
Brito Santos)
[…] Era (amiga da vítima); (presenciou o relacionamento) não muito; até onde eu via na rua era
bem, mas dentro de casa eu não sabia que não tava (sic) lá; no começo foi normal, depois de um
tempo ela me falou que não ia mais ver ele; um bom tempo depois (que ele estava preso); assim,
diariamente eu não sei não porque eu não tava sempre com ela, mas uma vez ela me falou que ele
ameaçou ela; ela falou bem assim ... eu perguntei “você não vai ver Rodrigo mais não?”, ela falou
bem assim “eu não”, eu falei assim “por que?”, ela falou bem assim “não dá certo mais não, a
gente tá de boa na rua ele acha a gente errado, eu não vou mais não, vou ficar de boa sozinha”, aí
eu disse assim “e ele ficou de boa”, ela disse “não, ele disse que vai me matar quando ele sair”; só
uma quinta-feira que a gente tava conversando antes dela morrer que ela falou que tava com medo,
que ele não tinha mais entrado em contato, não tinha mais ameaçado ela, ela chegou e falou comigo que tava com medo de, por causa do silêncio dele; ainda comentei com ela o silêncio faz medo
porque tu não viaja, porque tu não vai embora daqui, ela disse até que ia embora mesmo; trocou,
trocou de número, tanto é que o número dela eu nem tinha, que tanto ela como eu tinha trocado aí
de, ai nenhuma tinha contato; dele não; eu dizia a ela pra sair, como eu disse a ela pra ir embora
já que ela tava com medo; ela sempre teve essa brincadeira de falar “tô grávida”, “tô grávida”,
então ela falou com a gente e não só comigo, comigo e com outras pessoas também, ela falou “tô
grávida”, só anda grávida, esse menino já era pra ter nascido, ela fez assim, então tá bom, quando
a barriga crescer você vai ver, mas eu mesma não acreditei; foi no São Pedro; assim, eu tava em
casa, ouvi uma zoada de moto, uma zoada de moto forte, aí eu lembro como eu sei pilotar moto,
parecia que fez a curva, aí parou, aí deu os tiros, ainda falei bem assim, eu vou sair que vou ver
quem tá soltando bomba uma hora dessa; achei que era bomba; aí na hora que eu ia saindo meu
irmão entrou e falou “cortaram Tainá”, cortaram como?, mataram ela, aí eu saí em desespero, pra
casa de Adriele e minha tia; tinha visto ela mais cedo, de manhã; era perto de casa; ficava bastante
(no local em que morreu); não é uma esquina; ficava, sempre ficava ali, quando não era na rua
de baixo era na rua de cima; vi (o corpo); não ouviu dizer (que o autor do fato executou o crime);
ninguém teve pensamento, todo mundo achou no momento que tinha sido a mando dele, só que
com o passar dos tempo (sic) foi sabendo outras coisas aí falava que foi “cão na rua”; já (faleceu);
não sei (o motivo); assim, no dia que ela ... a delegada mesmo me chamou lá em baixo ela me falou
que, ela me perguntou se eu sabia que “cão na rua teve na cidade”, eu falei que não sabia não, se
eu não sabia, só isso; (inaudível); que eu saiba era inimigo; não, ela fazia amizade rápido, onde
chegava ela se enturmava; não de ameaça, que eu saiba, não; ele foi tráfico de drogas; quando
tava comigo, as vezes que a gente ia pra rua, eu nunca vi ela passando droga não, tanto que é que
pra gente tomar alguma coisa a gente fazia uma vaquinha, de R$ 2,00, R$ 1,00; não (ostentava)
[…] (depoimento da testemunha Naiquelly da Silva Santos)
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[...]Convivia; eles dois sempre ... quando morava junto na outra casa não sei como vivia; que sempre que arrumava confusão ela corria lá pra casa; e na minha casa quando ele passou a conviver
com ela lá em casa ele não batia nela, não fazia nada com ela; depois eles dois começou (sic) a
bater boca sobre o celular, depois que ele foi preso; (discutia) só pelo celular; na minha vista, na
minha presença, ele não fazia nada com ela; ela era mais agressiva com ele do que ele com ela;
ela falou que não queria mais ele, que não ia ficar com ele, que não ia mais no presidio visitar
ele, que ia esperar ele sair; aí ele começou a falar que se ela não ficasse com ele, ela não ficava
com mais ninguém; ela falava assim pra todo mundo ouvir; ela tinha medo, mas só que ela andava
muito, saía, ela saía muito pra rua de baixo, lá só é a rua de baixo e a rua de cima, ela andava
mais na rua de baixo; só que sempre eu via; sempre ele ligou pra mim também e me falou o que iria
fazer com ela; falou, falou que ele ia, se ela não ficasse com ele, não ficava com mais ninguém, daí
depois disse que não faria isso não, “eu gosto muito dela, eu amo ela (sic)”, não vou fazer isso com
ela; falou por telefone; fiquei preocupada e conversava com ele, conversava muito com ele, depois
eu troquei de chip; ele ligava pra mim, ligava pra ela e ela não atendia, aí ele ficava com raiva, aí
ele ia e ligava pra mim; pra visitar ele, aí depois ela ia visitava ele, voltava de novo; ficava assim,
lá e volta; eu falei ou tu larga logo ou senão fica de vez com ele; ela foi e falou que não queria
mais, não queria mais e ia largar ele; ai ela voltou e falou tu tá grávida, ela não falou pra mim que
estava grávida, mas eu desconfiei, no dia das mães ele ligou pra mim e ligou pra ela pra desejar o
feliz dia das mães, ela estava grávida de dois meses e meio, ela falou pra ele “ vc não vai desejar
feliz dia das mães pra mim”, ele perguntou porque, ela disse que não era nada não; ela também
não falou pra ele que estava grávida, foi no mês de maio dia das mães, foi no dia 11 de junho (que
ela foi assassinada), um mês depois; eu estava em casa, passei e ela vinha do colégio, vi ela vindo
do colégio com as amigas dela, eu ainda pensei de esperar, mas não vou esperar não porque .....
ai pedi um cigarro e subi pra casa, quando ... fiquei no sofá assistindo televisão, aí duas meninas
chegou e falou assim […] (depoimento da genitora da vítima, a Sra Maricélia Barbosa Fontes)

De igual forma, o testemunho da Delegada de Polícia Maria do Socorro Costa Damásio que,
sem delinear qualquer elemento concreto de prova colhido no curso das investigações policiais, declarou que conhecia o Acusado há muito tempo, já que ele tinha sido acusado e processado por duas
vezes por tráfico de drogas. Afirmou, ainda, que a ofendida, a pedido do Acusado, comercializou
certa quantidade de drogas deixada por ele. Pontua, ademais, o rompimento do relacionamento íntimo
entre o Denunciado e a vítima, que teria motivado a prática do delito de homicídio.
O depoimento da testemunha Ivanilson Romão da Cruz, igualmente traz informações baseadas em comentários atribuídos a terceiros indeterminados, constando que “a conversa na Cidade
era que o acusado mandou matar a vítima, porque estava grávida de outro”. Já a testemunha Rafaela
de Jesus Mota, não soube esclarecer qualquer informação acerca do fato delituoso, asseverando que a
vítima “já tinha comentado por cima” que estava sofrendo ameaças de seu ex-companheiro.
Observa-se que as testemunhas inquiridas, além de não terem presenciado o fato criminoso,
apontam tanto os comentários que atribuem a autoria mediata do delito de homicídio que vitimou
Tainá Fontes Soares ao Recorrido Rodrigo Senhora Castro como ao indivíduo vulgarmente conhecido
como “Cão na rua”, já falecido, com quem o Denunciado mantinha odiosa rivalidade ligada ao embate
de facções criminosas dedicadas ao tráfico de drogas no distrito da culpa.
Cumpre destacar, ademais, que não foram efetuadas diligências para elucidar os fatos narrados na
Exordial acusatória, nem os depoimentos das testemunhas foram confirmados, nem encontrado o referido
celular do recorrido, ou realizada perícia no telefone da vítima a fim de elucidar a sua conduta tanto em
relação ao seu ex-companheiro como referente ao seu grau de envolvimento com o tráfico de drogas no
distrito da culpa, ou até mesmo, comprovar a efetiva titularidade das postagens referidas nos autos.
Conclui-se, portanto, que a tese acusatória não encontra substrato probatório nas provas
produzidas no curso da instrução processual. Todos os depoimentos das testemunhas arroladas pela
Acusação, como bem salientado na Sentença objurgada, são de “ouvir dizer”, que trazem informações
repassadas por outras pessoas, estas que poderiam ter sido alcançadas, tanto pelas autoridades policiais quanto pelo Ministério Público. Desta forma o crédito dado às informações deve ser relativizado
ante a falta segurança dos depoimentos para fundamentar a condenação dos Acusados.
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Com efeito, vale transcrever excerto do Édito de Impronúncia no qual a Magistrada de 1.º
grau, acertadamente, cotejou os elementos probatórios colhidos na instrução processual, concluindo
pela imprestabilidade do acervo probatório a sustentar uma Decisão de Pronuncia. Confira-se:
[…] Com efeito, as testemunhas ouvidas em juízo e também por cartas precatórias foram uníssonas
em dizer que o acusado vinha ameaçado Tainá, no entanto, não resta dúvida também que Tainá
era envolvida no comércio ilícitos de drogas, e não raramente pessoas que se envolvem neste tipo
de comércio ilícito são executadas pelos mais diversos motivos. Assim é que entendo que o simples
fato de o acusado ter dito que se Tainá não ficasse como ele não ficaria com mais ninguém, não é
o suficiente para encaminhá-lo ao tribunal de Júri.
Frise-se também que não há como atestar, com certeza, que os prints da página do facebook era
gerenciada pelo réu. Além disso, as referidas postagens fazem qualquer referência à vítima, mostrando-se de forma totalmente genérica.
Por fim, não obstante todo o esforço investigado da Autoridade Policial, não se identificou que
foi os autores dos disparos que vitimaram Tainá dos Santos Fontes, o que, diga-se de passagem,
fragiliza ainda mais a possível participação de Rodrigo Senhora de Castro, como autor intelectual
do crime. […]

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA
EXCLUSIVAMENTE EM BOATOS E TESTEMUNHA DE OUVIR DIZER. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, sem exigência, neste
momento processual, de prova incontroversa da autoria do delito - bastam indícios suficientes de
que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.
2. Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal
Popular, não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia baseada, exclusivamente, em testemunho indireto (por ouvir dizer) como prova idônea, de per si, para submeter
alguém a julgamento pelo Tribunal Popular.
3. A norma segundo a qual a testemunha deve depor pelo que sabe per proprium sensum et non per
sensum alterius impede, em alguns sistemas - como o norte-americano -, o depoimento da testemunha indireta, por ouvir dizer (hearsay rule). No Brasil, ainda que não haja impedimento legal a
esse tipo de depoimento, ‘não se pode tolerar que alguém vá a juízo repetir a vox publica. Testemunha que depusesse para dizer o que lhe constou, o que ouviu, sem apontar seus informantes, não
deveria ser levada em conta’ (Helio Tornaghi) [...]REsp 1674198/MG, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017)
[...]. 6. “HEARSAY TESTIMONY”. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE NA
HIPÓTESE. POLICIAL QUE OUVIU DIZER. IMPUTAÇÃO DE AUTORIA. SUBVERSÃO
DE GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO.[…] 5. A prova testemunhal consiste em a pessoa revelar ao juiz os fatos que interessam à decisão da causa e
que tenham sido percebidos por seus sentidos, “tem como objetivo, portanto, trazer ao processo
dados de conhecimento que derivam da percepção sensorial daquele que é chamado a depor no
processo”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 679). Na hipótese dos autos, o testemunho impugnado não traz nenhum elemento
percebido presencialmente pelo policial nem indica quem poderia trazer informações relevantes
para a instrução processual. Como é cediço, a testemunha arrolada pode não ter o conhecimento
necessário ao esclarecimento dos fatos, mas pode indicar terceiro que o tenha, o qual poderá ser
intimado a depor, na qualidade de testemunha referida. Nada obstante, o testemunho do policial
não se presta a nenhum dos dois objetivos. 6. A prova produzida por meio da testemunha de “ouvi
dizer” não pode ser peremptoriamente considerada imprestável para o processo, uma vez que a
partir dela é possível se chegar a uma testemunha referida, a qual possa confirmar o testemunho
daquele que nada viu.Lado outro, não se pode admitir nos autos a prova que acusa sem ter contato
com os fatos e sem identificar quem teve, pois, reitero que a denúncia anônima demanda diligências complementares para iniciar o processo quanto mais para servir de prova para condenação.
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Aceitar a manutenção da referida prova nos autos subverteria todas as garantias constitucionais
do processo penal, tão caras ao ordenamento jurídico. Nesse encadeamento de ideias, reafirmo
que o exame da prova testemunhal impugnada não supera o exame da legitimidade, pois não pode
ser considerada testemunha aquele que não teve contato com o fato criminoso nem pode identificar
quem teve, se limitando a testemunhar que ficou sabendo por terceiros que o paciente seria o autor
dos fatos. Assim, não sendo possível sua utilização para fundamentar eventual decreto condenatório, mister sua retirada dos autos […] (HC 397.485/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/08/2017, DJe 22/08/2017)

Constata-se, pois, que não há nenhum elemento de prova, ainda que de menor aptidão persuasiva, que indique, de forma minimamente segura, que o Recorrido foi o mandante dos disparos
descritos na incoativa, senão os depoimentos “por ouvir dizer”, sem a indicação da fonte, impossibilitando o acusado de refutar o quanto aludido.
Não se descura a toda evidência, que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do “in dubio pro reo”, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de
materialidade e autoria, predomina o princípio do “in dubio pro societate”. Contudo, apesar de não se
exigir certeza, exige-se um mínimo de suficiência dos indícios de autoria ou da participação do agente
no fato delituoso, a fim de se evitar que alguém seja exposto de maneira temerária a um julgamento
perante o Tribunal do Júri, o que não ocorreu na hipótese vertente.
Em que pese na fase da pronúncia vigorar o princípio do “in dubio pro societate” em detrimento ao princípio do “in dubio pro reo”, o aludido princípio não deve ser utilizado de forma indiscriminada, sem que ocorra um sisudo controle judicial, levando em conta critérios concretos de autoria e
materialidade, com o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para conduzir o acusado ao seu
juízo natural, funcionando como um verdadeiro filtro, indispensável para evitar acusações temerárias.
O brocardo in dubio pro societate tão utilizado no procedimento do júri, não deve ser aplicado de forma automática e irrefletida. Esses tipos de dogmas, mecanicamente repetidos, devem ser
rechaçados, sobretudo na esfera judiciária, a fim de darmos espaço para que os casos sejam analisados
com particularidade e segurança, evitando, assim, futuras condenações injustas, e, consequentemente, inúmeras “vítimas” do Sistema Penal.
Portanto, não é qualquer dúvida quanto à autoria delitiva que pode levar o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, exige-se indícios veementes e fortes elementos probatórios, capazes de
justificar um édito de pronúncia. Nesse trilhar, colaciona o ilustre doutrinador Aury Lopes Jr.1 Não
se pode admitir que juízes pactuem com acusações infundadas, escondendo-se atrás de um princípio
não recepcionado pela Constituição, para, burocraticamente, pronunciar réus, evitando-lhes que o
Tribunal do Júri e desconsiderando o imenso risco que representa o julgamento nesse complexo ritual
judiciário, também é equivocado afirmar-se que, se não fosse assim, a pronúncia seria a condenação
do réu. A pronúncia é um juízo de probabilidade, não definitivo, até porque, após ela, quem efetivamente julgará são os jurados, ou seja, é outro julgamento a partir de outros elementos, essencialmente
aqueles trazidos no debate em plenário. Portanto, a pronúncia não vincula o julgamento, e deve o juiz
evitar o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade. A dúvida razoável não deve conduzir a pronúncia.
É curial que, para a pronúncia, em atenção ao disposto no art. 413, caput, do Código processual penal, com a nova redação da Lei n.º 11.689/08, exige-se a existência de indícios suficientes, a
servirem de escoras à pretensão estatal acusatória, devendo formar uma cadeia convergente de indícios sérios e graves. Tal não ocorreu na hipótese fulcral, carecendo razão a pronúncia do Recorrido.
Oportuno destacar que a decisão de impronúncia submete-se à cláusula rebus sic stantibus,
ex vi do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há óbices para
que o Ministério Público, ao tomar conhecimento do surgimento de novas provas, formule nova denúncia em desfavor do ora impronunciado, desde que não extinta a punibilidade.
1 LOPES JR., Aury. Processo Penal e sua Conformidade Constitucional. Lumen Juri.2011. p. 286.
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Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se, in totum, a Sentença que impronunciou o recorrido Rodrigo
Senhora Castro.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0504161-71.2019.8.05.0274. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma. Relator: Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, Julgado em 05/03/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIREITO PENAL, PROCESSUAL
PENAL E LEI 8.069/90. APELANTE CONDENADA COMO INCURSA NAS
SANÇÕES DO ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL, DO ART. 240, § 2°, INCISOS II E III E DO ART. 244-B, AMBOS OS ARTIGOS DO ECA. PENA TOTAL DE 14 (QUATORZE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO,
A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, E DE 13 (TREZE)
DIAS-MULTA.
PRETENSÕES RECURSAIS:
1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 240, DA LEI 8.069/90. TESE
DE QUE A APELANTE NÃO FOI A RESPONSÁVEL PELA GRAVAÇÃO DO
ABUSO INFANTIL. IMPROVIMENTO. COAUTORIA EVIDENCIADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 29, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. VÍDEO QUE MOSTRA A RECORRENTE COMETENDO O ABUSO E SORRINDO PARA A CÂMERA. POLICIAL QUE RELATA QUE AS IMAGENS FORAM GRAVADAS
POR MEIO DO CELULAR DA APELANTE, FATO CORROBORADO POR
ELA. ADOLESCENTES QUE RELATARAM, EM SEDE POLICIAL, QUE FOI
A RECORRENTE QUEM COMEÇOU OS ABUSOS SEXUAIS E QUEM PEDIU
PARA QUE AS CENAS FOSSEM FILMADAS. CONDUTA QUE SE AMOLDA
PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 240 DO ECA.
2. RECONHECIMENTO DO ESTUPRO NA MODALIDADE TENTADA. DESCABIDA. PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO CONSUMADO. PENETRAÇÃO
DE OBJETO, TOTAL OU PARCIAL, QUE NÃO IMPORTA PARA QUE HAJA
A CONSUMAÇÃO DO DELITO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OCORRÊNCIA DE ATO LIBIDINOSO.
3. RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS.
PROVIMENTO PARCIAL. CONDUTAS DE PRATICAR ATO LIBIDINOSO
COM MENOR E DE GRAVAR CENA PORNOGRÁFICA COM CRIANÇA QUE
SÃO INDEPENDENTES E DECORRENTES DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS EM
RELAÇÃO À CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPERIOSO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL, MAS COM MANUTENÇÃO DO CÚMULO
MATERIAL ENTRE AS PENAS, POR SER A REGRA MAIS BENÉFICA À
APELANTE. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL. MANTIDA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA, SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS DE
RECLUSÃO, DEVE SER MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO PARA O
SEU CUMPRIMENTO. ART. 33, § 2°, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
4. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONA-
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MENTO QUE SE SATISFAZ COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO
SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS
INSTÂNCIAS EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0504161-71.2019.8.05.0274,
oriundos da 2ª Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante R. DOS
SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E JULGAR PARCIALMENTE PROVIDA a Apelação interposta por R. dos Santos, de acordo com o voto do Relator, que foi
vertido nos seguintes termos:
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta por R. dos Santos contra sentença condenatória proferida
pelo douto Magistrado da 2ª Vara Crime da Comarca de Vitória da Conquista.
Segundo a Denúncia, no dia 22/08/2019, em horário não preciso, a ora Apelante, prevalecendo-se de relações de hospitalidade, por ser amiga da genitora da vítima e cuidar dele enquanto a sua
mãe trabalhava, com o efetivo auxílio de dois adolescentes, K.V.A. e G.S.S., introduziu um pênis de
borracha no ânus do ofendido, o menor J.C.S.N., que tinha 08 (oito) anos de idade à época dos fatos.
Segundo o Ministério Público, o ato foi praticado para “satisfazer a seus mais bestiais instintos e com
vistas a saciar sua concupiscência.”
Detalhou a Acusação que a Ré se aproveitou do momento em que dava banho na criança,
que estava sob os seus cuidados e sua autoridade a pedido da genitora do menor, quando introduziu
o pênis de borracha, que havia encontrado no lixo, no ânus do ofendido. Como houve resistência da
criança, que fechava as suas pernas, a Acusada solicitou e obteve auxílio dos citados adolescentes.
Enquanto ela afastava as pernas, o adolescente G.S.S. introduzia o objeto plástico no orifício anal,
praticando ato libidinoso diverso da conjunção carnal.
Consta da Peça Incoativa que, “enquanto era praticada a infâmia acima relatada, o adolescente de iniciais K.V.A., munido de instrumento capaz de realizar gravações de vídeo, a tudo filmava,
registrando a cena pornográfica já descrita, que envolvia mais de um adolescente – alguns como
autores, outro como vítima – o fazendo a mando e obedecendo determinação da denunciada”.
Relatou o Ministério Público que a Denunciada, não satisfeita com o ato criminoso, “disponibilizou, distribuiu, publicou e divulgou os registros de imagens em formato de vídeo, contendo estes
os registros de imagens pornográficas envolvendo o infante vítima, o fazendo por meio de aplicativos
de troca de mensagens de celular e outros meios de sistema de informática ou telemático.”
Ressaltando que a criança tem higidez mental afetada e que os adolescentes K.V.A. e G.S.S.
foram corrompidos, a ora Recorrente foi denunciada como incursa nas penas do art. 240, § 2°, incisos
II e III c/c art. 241-A, na forma do art. 241-E, c/c art. 244-B, § 2°, todos da Lei 8.069/90, c/c art. 217-A
c/c art. 226, inciso IV, alínea ‘a’ e at. 69, todos do Código Penal.
Após regular instrução, a Autoridade Judiciária de Primeiro Grau julgou parcialmente procedente a Denúncia e condenou R. dos Santos pela prática dos crimes capitulados no art. 217-A do
Código Penal, no art. 240, § 2°, incisos II e III e no art. 244-B, ambos do ECA. Em razão da condenação, foi aplicada uma pena total de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime

83

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

inicial fechado, e de 13 (treze) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo
vigente ao tempo dos crimes. Foi negado o direito de recorrer em liberdade (sentença de fls. 193/201).
Irresignada, R. SANTOS interpôs a presente Apelação, por meio da qual pretende: 1) a sua
absolvição da prática do crime descrito no art. 240, § 2°, incisos II e III do ECA, vez que a filmagem
teria sido feita por um dos adolescentes presentes e ela teria sido apenas uma coadjuvante, “pois se
limitou a segurar as pernas da criança.” Conclui que não houve a prática, pela Apelante, de nenhuma
das condutas descritas no tipo penal. Debate, ainda, que a perícia realizada e acostada às fls. 158/161
não apontou a autoria das filmagens e que não houve apreensão de nenhum celular pertencente a ela;
2) o reconhecimento de que o delito previsto no art. 217-A do Código Penal não se consumou, devendo haver a incidência da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Estatuto Repressivo.
Defende que não houve a penetração do objeto de borracha e que o Laudo Pericial concluiu que o esfíncter anal da criança encontrava-se íntegro; 3) o afastamento do concurso material entre os delitos,
suscitando ausência de fundamentação na sentença e pleiteando o aplicação da regra do concurso formal (art. 70, primeira parte, do CP). Alterada a pena, pede que seja imposto regime inicial semiberto;
4) por fim, prequestiona o art. 69, art. 14, inciso II, ambos do CP, o art. 93, inciso IX da Constituição
Federal, o art. 386, inciso IV do CPP e “as matérias acima relacionadas”, para fins de interposição
de recursos às instâncias superiores (fls.212;232/247).
Em contrarrazões recursais de fls. 251/255, o Ministério Público refuta os argumentos
defensivos 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 Procuradoria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento da Apelação (parecer de fls.
09/12 destes autos físicos).
VOTO
1. Absolvição da prática do crime capitulado no art. 240 do ECA:
Segundo a Apelante, ela não praticou nenhuma das condutas descritas no art. 240 da Lei
8.069/90 e, por isso, deve ser absolvida. Sustenta que as filmagens foram feitas por um dos adolescentes, que não houve apreensão de nenhum celular seu que comprove a prática do crime em análise e
que o laudo pericial de fls. 158/161 não apontou a autoria das filmagens.
Conforme relatado, a Apelante foi denunciada e condenada por ter introduzido, na companhia de dois adolescentes, um pênis de borracha no ânus do menor J.C., de 08 (oito) anos de idade,
que estava sob os seus cuidados, a pedido da genitora da criança, que era amiga da Recorrente. O ato
criminoso relatado teria sido praticado quando ela foi dar banho na criança e teria sido filmado por
um adolescente que participou da ação.
Especificamente sobre o crime em questão, ela foi condenada nos termos do art. 240, § 2°,
incisos II e III do ECA, que assim prevê:
“Art. 240. Produzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena
de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente:
Pena – reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.
(...) § 2 o - Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) se o agente comete o crime:
(...) II – prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade; ou
III – prevalecendo-se de relações de parentesco consangüíneo ou afim até o terceiro grau, ou
por adoção, de tutor, curador, preceptor, empregador da vítima ou de quem, a qualquer outro
título, tenha autoridade sobre ela, ou com seu consentimento.”
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Ao condenar a Apelante pelo crime em análise, considerou o Magistrado a quo que os adolescentes, ouvidos em sede policial, relataram que “ foi a Ré quem pedira para que o vídeo fosse
gravado, entregando seu aparelho de telefone celular” e que ela “arquitetou, produziu a gravação
do vídeo, na medida em que entregou seu celular para que o vídeo fosse gravado, segurou a criança
pelas pernas para que o objeto fosse introduzido em seu ânus. Produzir significa também criar, gerar, tendo a Ré criado toda uma situação, condição, para que os crimes acontecessem e o vídeo fosse
produzido.” Considerou, ainda, a existência das fotografias colacionadas às fls. 160, que registram o
momento em que o crime foi praticado.
Inicialmente, destaque-se que a materialidade delitiva é incontroversa e pode ser extraída do
vídeo constante da mídia de fls. 07 destes autos físicos, do Laudo Pericial de fls. 158/161 e das fotografias que o acompanham. Consta do Laudo o seguinte:
“verificou-se um vídeo com duração de aproximadamente 21 segundos, onde se observa um adulto
segurando pelos pés, o que aparenta ser uma criança, despida, deitada em um sofá. Na sequência,
uma pessoa encosta um objeto em forma de pênis no ânus da criança. Durante o vídeo, escuta-se
risadas e dentre outras, citação originada de uma voz com características femininas, ao nome
‘Dudu’ – [... vai Dudu...], e, uma outra citação de uma voz com característica infantil ao nome
‘Rosa’ – [...botou não Rosa... ](...).”

Sobre a insurgência, que diz respeito à autoria do crime, conforme bem ressaltou a Defesa, o
delito previsto no art. 240 do ECA é de ação múltipla, o que significa dizer que basta que a conduta do
agente se amolde a um dos verbos descritos no preceito primário, para que haja a existência do crime.
Por outro lado, não há razão à Defesa quando alega que a Apelante atuou apenas como coadjuvante, pois não teria, pessoalmente, feito as filmagens da criança sendo abusada.
Adentrando o conjunto probatório, como pontuou o Magistrado em sua sentença, os adolescentes que estavam no local do crime com a Apelante, ouvidos em sede policial, relataram que foi ela
quem pediu para que as filmagens fossem realizadas. Veja-se:
Declarações de K.V. de Assis: que na quinta feira passada, a senhora Rosa Cigana, quem o declarante freqüenta a casa, lhe pediu que gravasse um vídeo onde ela introduzia pênis de borracha no
ânus de J.Carlos de 8 anos; que ela já lhe pediu para gravar outros vídeos, inclusive um que ela tem
relação com os cachorros dela; que o declarante só fez o que ela lhe pediu (...) que sua participação
foi apenas gravar o vídeo, que não sabia quanto grave era essa atitude de Rosa e o fato de gravar esse
vídeo.” (fls. 13)
Declarações de G.S. Santos: que na quinta feira passada, a senhora Rosa Cigana, quem o declarante
freqüenta a casa sempre, pois catava reciclado com ela, que ela lhe pediu que gravasse um vídeo
onde ela introduzia um pênis de borracha no ânus de J.Carlos de 8 anos, que foi a primeira vez que
ela pediu, mas o declarante costumava fazer sexo com ela, que era por isso que também freqüentava
a casa dela (...) que sua participação foi apenas gravar o vídeo, que K.V quem introduziu o pênis de
borracha no menino J.Carlos, que o declarante apenas gravou. (fls. 15)

O Policial M. dos S. Pereira Neves, um dos responsáveis pela prisão da Apelante, ao depor
em juízo, disse que o vídeo que contém as imagens do menor sendo abusado estava no celular de R.
Santos (mídia de fls. 07 destes autos físicos).
Ademais, no Laudo de Exame Pericial que teve como objeto a mídia com as imagens realizadas (fls. 158/161), constam quatro fotos, denominadas de “prints”, do vídeo que contém o estupro.
Na fotografia de n°. 1, é possível ver a Apelante segurando as pernas da vítima, mantendo-as abertas,
e ela estampa um sorriso no rosto no momento em que a imagem foi feita. Como se não bastasse, assistindo-se o infame vídeo, é possível ouvir uma gargalhada com características femininas, enquanto
um dos adolescentes penetra o objeto no ânus da criança.
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É verdade que a Apelante, em juízo, apresentou uma narrativa bem confusa, tendo negado
a autoria dos crimes. Especificamente sobre as filmagens, conquanto tenha afirmado que o vídeo foi
feito de seu celular, disse que apenas participou da cena do crime, pois foi ameaçada pelos adolescentes, que, inclusive, pediram para ela sorrir durante a gravação.
Ora, a tese de ter havido coação não encontra respaldo em nenhum elemento de prova e, sequer, é debatida nas razões recursais. Trata-se de versão isolada nos autos, dissociada das declarações
dos adolescentes prestadas em sede policial e que não condiz com o que se vê das imagens contidas
no vídeo que contém os abusos.
Então, afastada a tese da Ré de que teria agido sob coação, resta saber se a sua atuação incidiu em algum dos verbos descritos no art. 240 do ECA.
Sobre o tema, é cediço que o Código Penal adotou a Teoria Monista como regra, não distinguindo autoria, coautoria e participação para fins de subsunção da conduta ao tipo. Este é o teor do
caput do art. 29 do Código Penal, in verbis: “Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide
nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.”
Dessa forma, responde pelo crime todo aquele que participa da conduta, que contribui de
qualquer forma para o cometimento do ilícito penal, sendo que se ressalva que a sanção a cada um
será aplicada na medida da culpabilidade. Nesse contexto, importante os ensinamentos do Professor
Paulo Queiroz:
“A coautoria é, pois, a realização conjunta de um delito por duas ou mais pessoas. O decisivo, portanto, na coautoria, é que o domínio do fato pertença a várias pessoas que, em virtude do princípio
da divisão de trabalho, assumam igual responsabilidade por sua realização, de modo que as distintas contribuições devem ser consideradas como um todo e o resultado total deve ser atribuído a
cada coautor, independentemente da valoração material de sua intervenção.
Naturalmente, para a configuração da coautoria, não é necessário que os coautores realizem
condutas idênticas -v.g., que todos atirem ou que todos subtraiam valores -, visto que a divisão
funcional do trabalho na coautoria, como em qualquer outro empreendimento coletivo, implica
contribuição mais ou menos diferenciada para a obra comum.” (in Curso de Direito Penal, Parte
Geral. -11ªed.Salvador:Ed.Juspodivm, 2015, p. 326)

Isto posto, analisando-se a conduta da Apelante, conforme acima detalhado, não há como se
acolher a tese em testilha, sendo incontroverso que ela cometeu o delito previsto no art. 240 do ECA,
na companhia dos adolescentes. Aliás, o conjunto probatório converge no sentido de que ela quem
pediu aos adolescentes que a ajudassem na prática do crime de estupro e que filmassem a odiosa cena.
Então, o fato de ela não estar com o celular em mãos fazendo as imagens, não desconfigura o
delito em análise, pois foi a Apelante quem teve a ideia de fazer as gravações, cedendo o seu aparelho
celular para que um dos adolescentes fizesse o vídeo. Assim sendo, a sua conduta foi decisiva para a
consecução do delito, razão pela qual a condenação pela prática do crime estatuído no art. 240 da Lei
8.069/90 deve ser mantida.
Diante de uma situação fática semelhante, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART.
240 DO ECA. ENQUADRAMENTO TÍPICO. TEORIA MONISTA. ART. 29 DO CP. AUXÍLIO
OU SUPORTE PARA A REALIZAÇÃO DO DELITO. CONVERGÊNCIA DE VONTADES. SÚMULA 7 DO STJ. AUTORA QUE PRATICOU O NÚCLEO DO TIPO. SÚMULA 7 DO STJ.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA ATESTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A teoria monista - adota pela Código Penal (exposição de motivos n. 25) - preceitua que todos
os que concorrerem para o crime, sejam autores, coautores, ou participes, realizam um único fato,
razão pela qual haverá apenas um crime, e não vários.
1.1. Segundo o art. 29 do CP, todo aquele que concorre de alguma forma para o fato incide nas
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penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. 1.2. Consoante a melhor compreensão da
atual dogmática-penal, o réu A. S. P. F., ainda que não tenha diretamente fotografado as vítimas,
embora haja depoimento de uma delas afirmando que sim, prestou auxílio ou suporte para a realização do delito descrito no art. 240, caput, do ECA, conforme atestado pelo acórdão recorrido.
1.3. Ademais, malgrado A. S. P. F. não tenha praticado com toda a certeza o verbo fotografar,
extrai-se do aresto impugnado a convergência de vontades entre ele e a autora para a prática do
delito previsto no art. 240, caput, do ECA, razão pela qual ele deve responder pelo mesmo delito
da autora.
1.4. De qualquer sorte, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada
pela Súmula 7 do STJ.
(...) 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp 1169526/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018)

Pelo exposto, o voto é no sentido de negar provimento ao pedido de absolvição pela prática
da conduta descrita no art. 240 do ECA.
2. Reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II do Código Penal para o delito de estupro:
Segundo a Defesa, o crime de estupro não se consumou, pois não houve a penetração do
objeto de borracha, o que se tornaria inequívoco pela conclusão do laudo pericial de que o esfíncter
anal da vítima, uma criança de 08 (oito) anos de idade, encontrava-se íntegro.
Sobre o Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso, concluiu o
Perito Médico-Legal que a criança apresentava cicatrizes na face, tronco e em membros inferiores
“que podem sugerir ausência de cuidados para prevenção de danos em acidentes domésticos ou
maus tratos.” Foi constatado, também, “região glútea com cicatriz de um centímetro de diâmetro em
borda da região glútea sugestiva de ação contundente. Esfíncter anal íntegro”. A conclusão do Perito
foi no seguinte sentido: “Periciando com sinais de ato libidinoso e de cicatrizes em pele, podendo
sugerir a falta de prevenção para danos no corpo ou maus tratos (...) Menor com retardo mental.”
Por fim, à pergunta “Há sinal de conjunção carnal recente e /ou prática de outro ato libidinoso?”, o
Perito respondeu afirmativamente. (fls. 126/127)
Isto posto, é evidente que a tese da Defesa, de que o crime foi tentado pois não teria havido
a total penetração do objeto, não merece prosperar.
O vídeo feito pela própria Apelante das cenas do crime já revelam, de forma inconteste, que
houve a prática do ato libidinoso com a vítima, independentemente da penetração total ou não do
objeto. Nesse sentido, aliás, foi a decisão do Magistrado sentenciante:
“O fato de não se ter introduzido por inteiro o objeto no ânus da vítima, não tem o condão de levar
ao entendimento de se ter havido tentativa da conduta, visto que consumado esteve na medida em
que a criança foi segura pelas pernas, pela ré e por um terceiro, e encostou-se o objeto no orifício
anal da vítima. Esta conduta é ato libidinoso, na forma consumada.
Tanto se consumou que o laudo pericial de fls. 126/127 atestou “sim” para pergunta de ter havido
prática de ato libidinoso. Fato que o vídeo mostra, tristemente, de forma inequívoca.”

Esclarecendo o conceito de atos libidinosos, cumpre trazer à baila lição do Professor Cleber
Masson, que, ao comentar o crime de estupro de vulnerável, elucida que:
“(...) O tipo penal contempla duas condutas distintas, cada qual com um núcleo específico: ter
conjunção carnal com menor de 14 anos - ter é realizar ou efetuar. A conjunção carnal consiste
na introdução total ou parcial do pênis na vagina, razão pela qual é imprescindível a existência
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de relação heterossexual; praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos – Praticar é manter
ou desempenhar. Os verbos “ter” e “praticar” possuem igual sentido igual sentido. Ato libidinoso
é o revestido de conotação sexual, a exemplo do sexo oral, do sexo anal, dos toques íntimos, da
introdução de dedos ou objetos na vagina ou no ânus, da masturbação, etc.
(...) Na modalidade “ter conjunção carnal”, o delito se aperfeiçoa com a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Na variante “praticar outro ato libidinoso” o crime se aperfeiçoa no
momento em que se concretiza no corpo da vítima o ato libidinoso desejado pelo agente (...)”(in
“Manual de Direito Penal”. 2ed. São Paulo: Método, 2014, pp. 842 e 844).

Adentrando às provas, conforme já exposto alhures, os adolescentes que participaram dos
atos com a Apelante, ouvidos em sede Policial, disseram que ela os chamou para gravar um vídeo,
no qual ela introduzia um pênis de borracha no ânus de J.C.S.N. Detalharam que a vítima fechava as
pernas, o que revela que sentia dor. Ademais, relataram que, como o menor fechava as pernas, a Recorrente não conseguia fazer a penetração, razão pela qual pediu ajuda a um dos adolescentes. Então,
enquanto ela segurava as pernas da criança, um adolescente penetrava o objeto no ânus da vítima,
enquanto o outro filmava a ação (declarações de fls. 13 e fls. 15).
Um dos Policiais ouvidos em Juízo, V. Alves de Oliveira, afirma que viu o vídeo mais longo
dos abusos (na mídia encaminhada com os autos digitais da Apelação há apenas um vídeo de cerca de
vinte segundos), narrando, sobre as cenas, que a criança reagia o tempo todo, balançando as pernas e
tentando se livrar da situação, mas era segurada pela Apelante e por um dos adolescentes (mídia de
fls. 07 destes autos físicos).
Pelos relatos acima, já se percebe que houve a prática do ato libidinoso, com a penetração
do pênis de borracha, pois, além do laudo ter constatado a cicatriz na região glútea da criança, assim
como a existência de sinal da prática de ato libidinoso, os adolescentes confirmaram que a Apelante
chegou a pedir ajuda para conseguir a realização do seu intento, que era a penetração.
Outrossim, deve ser pontuado que, em seu interrogatório policial, a Apelante, conquanto tenha dito que não participou da ação, narrou que viu K. filmando “enquanto que G. enfiava uma pica
de plástico no ânus de J.C.S.N”. (fls. 18/19)
Dessa forma, é incontroverso que houve a prática de ato libidinoso contra a vítima, não havendo qualquer respaldo probatório e de direito para que se acolha a tese de que o resultado não se
consumou por circunstâncias alheias à vontade da Apelante.
Pelo exposto, o voto é pela manutenção da condenação da Apelante pela prática de estupro
de vulnerável consumado.
3. Reconhecimento do concurso formal entre os crimes:
Segundo a Apelante, não houve fundamentação para a aplicação da regra do concurso material, sendo hipótese de concurso formal próprio.
Extrai-se da sentença que, ainda que de forma sucinta, o Juiz a quo concluiu pela existência
de desígnios autônomos entre os três delitos e, por tal razão, reconheceu o concurso material e somou
as penas.
Prevê o art. 69 do Código Penal que há concurso material “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.”
Já o concurso formal, descrito no art. 70 do Código Penal, elucida que “Quando o agente,
mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais
grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um
sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e
os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior.”
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No caso em apreciação, é evidente que uma das condutas consistiu em estuprar a criança
(penetrando um objeto em seu ânus) e outra conduta, independente e decorrente de desígnio próprio,
foi a de filmar a ação e, após, divulgá-la.
Está-se diante, então, de hipótese de concurso material heterogêneo, pois a Apelante, além
de praticar ato libidinoso, filmou a cena pornográfica envolvendo uma criança.
Então, obviamente, não houve apenas uma ação ou apenas uma omissão, mas duas ações,
que consistiram na prática do ato libidinoso e de filmar cena pornográfica com criança. Foram, repise-se, condutas autônomas, o que faz incidir a regra prevista no art. 69 do Estatuto Repressivo em
relação aos delitos estatuídos no art. 217-A do CP e no art. 240 do ECA.
Todavia, no que diz respeito ao delito previsto no art. 244-B do ECA, assiste razão à Defesa
quando pretende o reconhecimento do concurso formal.
Com efeito, nem a sentença, e tampouco a Denúncia, narraram que os delitos do art. 217-A
do CP e o crime do art. 240 do ECA foram praticados em momentos diversos ao cometimento da
corrupção de menores.
Embora haja indícios de que a Apelante mantinha relações escusas com os adolescentes,
não se pode afirmar, de forma peremptória, que houve a intenção, anterior aos delitos previstos no
art. 217-A do CP e no art. 240 do ECA, de corromper os adolescentes. Os autos revelam, tão somente,
que os adolescentes foram corrompidos para que praticassem os crimes apontados na Denúncia (ato
libidinoso e filmar cena pornográfica envolvendo criança).
Dessa forma, não se trata de hipótese de concurso material de delitos, mas de concurso formal, conforme, aliás, reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“(...) VII - Na hipótese dos autos as instâncias de origem aplicaram o concurso material sem
apresentar fundamento suficiente para concluir pela existência de condutas distintas e desígnios
autônomos. Impõe-se o reconhecimento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, sem
que seja necessária a rediscussão de fatos e provas, porquanto foi reconhecido que o delito de
corrupção de menores consumou-se pela mera participação do menor no crime de roubo perpetrado. Precedentes.
Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para reformular a dosimetria da
pena.” (HC 466.746/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
11/12/2018, DJe 01/02/2019)

Pelo exposto, voto pela reforma da sentença, para afastar o concurso material entre o crime
do art. 244- B do ECA e os demais, a fim de que seja reconhecido o concurso formal entre eles.
Ocorre que a regra de cumulação de penas prevista no art. 70, caput, primeira parte, do Código Penal, revela-se mais gravosa que a regra do cúmulo material. Assim, em observância ao quanto
prevê o parágrafo único do referido dispositivo legal, as penas devem ser somadas. Trata-se da regra
denominada de concurso material benéfico, que impõe a manutenção, no caso concreto, das somas
das penas de cada crime na forma efetuada na sentença. Não há, assim, alteração no quantum de pena
imposta à Apelante, em razão do reconhecimento do concurso formal.
Mantida a pena aplicada na sentença, superior a 08 (oito) anos de reclusão, não há como se
acolher o pedido de modificação do regime inicial de seu cumprimento, eis que o regime fechado foi
imposto em estrita observância ao que prevê o art. 33, § 2°, alínea ‘a’ do Código Penal.
4. Prequestionamento:
Por fim, a Apelante prequestiona dispositivos de lei e constitucionais, para fins de eventual
interposição de Recursos Especial ou Extraordinário. Todavia, consoante entendimento pacificado no
Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, o pronunciamento explícito acerca das
matérias argüidas para fins de prequestionamento se mostra desnecessário, senão veja-se:
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“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS
– RECOLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE – BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – I
- Os embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou contradição do julgado
embargado, vedada sua utilização para suscitar novos questionamentos ou mesmo rediscutir a
matéria. II - ‘O requisito do prequestionamento se satisfaz com a existência de pronunciamento
sobre as matérias que se pretende submeter ao crivo da instância extraordinária, somente sendo exigido menção expressa dos dispositivos tidos por violados na fundamentação do recurso,
consoante, neste particular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772, DJ 24/10/1997)’. (EDROMS
nº 14.444/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves). III - Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ – EEROMS 11927 – MG – 1ª T. – Rel. Min. Francisco Falcão)”. - Grifos do Relator

Devidamente efetuada a escorreita análise e aplicação dos dispositivos legais necessários e
atinentes à espécie, despicienda revela-se (neste julgamento) a menção expressa da adequação da sentença recorrida a cada um dos dispositivos supracitados, para fins de prequestionamento e eventual
interposição de recursos às instâncias superiores.
CONCLUSÃO:
Pelas razões expostas, o voto é no sentido de conhecer e julgar parcialmente provida a Apelação, apenas para reconhecer o concurso formal entre o crime previsto no art. 244-B do ECA e os
demais pelas quais a Apelante foi condenada, mantendo-se, contudo, a regra do cúmulo material, em
observância o art. 70, parágrafo único do CP.”
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 E SE JULGA PARCIALMENTE
PROVIDA a Apelação interposta por R. dos Santos, apenas para reconhecer o concurso formal
entre o delito previsto no art. 244-B e os demais crimes, mantendo-se a regra do cúmulo material, em observância ao art. 70, parágrafo único do Código Penal.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500119-26.2020.8.05.0150. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 02/09/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
1 – PLEITO FORMULADO PELO PARQUET DE CONDENAÇÃO DE RENDERSON SANTOS DO NASCIMENTO E DE RODRIGO DE JESUS REIS
PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPROCEDÊNCIA. NÃO HOUVE CLARA COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DESTES INSURGENTES.
2 - CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.
ACÓRDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelações Criminais nº 0500119-26.2020.8.05.0150
da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, sendo Apelante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA e Apelados, RODRIGO DE JESUS REIS e RENDERSON SANTOS NASCIMENTO,
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso, nos termos do
voto do Relator, consoante certidão de julgamento.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ofertou a Denúncia contra RODRIGO DE JESUS REIS e RENDERSON SANTOS NASCIMENTO, pela prática do crime previsto no
art. 157, § 2.°, II, e § 2º-A, I, do CP.
In verbis (fls. 01/02):
“(...) Consta dos autos do inquérito policial, em anexo, tombado sob o número 119/2020 (IDEA
591.9.58537/2020), que no dia 04/04/2020, por volta das 20:00, na frente da residência situada na
Av. Progresso, nº 350, Jambeiro, Município de Lauro de Freitas/BA, os Denunciados, acompanhados de seus comparsas de prenome ADRIEL e HELDER (falecidos, segundo auto de resistência
constante deste expediente), em comunhão de desígnios, mediante ameaça com utilização de arma
de fogo, abordaram a Sra. Juliane Batista de Jesus e exigiram que esta lhes entregasse o seu aparelho celular marca Samsung Galaxy A20S, de cor preta, acompanhado de chips das operadoras
Oi e Tim e cartão de memória.
Na ocasião, os Denunciados empurraram a vítima, que caiu e bateu com o cotovelo no chão. A vítima então lançou o aparelho celular longe e, quando percebeu que o indivíduo que estava armado
se afastou para buscá-lo, correu para dentro de casa e trancou a porta, momento em que os Acionados apossaram-se do celular, entraram no veículo Corsa Classic, de cor branca, que havia sido
subtraído no centro de Lauro de Freitas, no dia anterior e empreenderam fuga em alta velocidade.
Ante o exposto, requer seja recebida e autuada a presente, citando-se os Denunciados para serem
processados e, ao final, condenados nas penas do art. 157, § 2.°, II, e § 2º-A, I, do CP. (...)”. (sic).

A denúncia foi recebida no dia 17/04/2020 (fl. 81).
Foram apresentadas respostas às fls. 73/74 e 98.
Finda a instrução, o Ministério Público do Estado da Bahia apresentou suas alegações finais
de forma oral, em audiência, e as Defesas de Rodrigo de Jesus Reis e Renderson Santos Nascimento
apresentaram suas alegações finais, respectivamente, às fls. 116/140 e às fls. 154/160.
Em 29/07/2020 foi prolatada sentença (fls. 161/164) que julgou improcedente a Denúncia, absolvendo Rodrigo de Jesus Reis e Renderson Santos Nascimento com base no artigo 386, inciso VII,
do CPP, ante a insuficiência de provas para a condenação.
O Ministério Público e a Defensoria Pública foram intimados pelo portal eletrônico, respectivamente, em 05/08/2020 (fls. 184/186) e em 31/07/2020 (fls. 180/182). A sentença foi registrada em
cartório 11/05/2021 (fl. 236).
Irresignado, o Parquet interpôs Recurso de Apelação em 05/08/2020 (fls. 183). Nas razões
(fls. 193/209), pugnou-se pela reforma da sentença para condenar Rodrigo de Jesus Reis e Renderson
Santos Nascimento pela prática do crime previsto no art. 157 §2º II e §2º-A, I do CP.
Nas contrarrazões (fls. 211/224), a Defesa de Rodrigo de Jesus Reis pugnou pelo improvimento do Recurso interposto pelo Parquet.
Por sua vez, a Defensoria Pública também ofereceu contrarrazões (fls. 228/235) em favor de
Renderson Santos Nascimento, pleiteando o improvimento do Recurso.
Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça que se manifestou às fls. 08/13 dos autos físicos pelo
conhecimento e improvimento do Recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia.
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VOTO
I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Conhece-se do Recurso interposto, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
a sua admissibilidade.
II - MÉRITO
A despeito dos argumentos formulados pelo Parquet, entende-se que o pleito de condenação
pelo crime de roubo majorado não deve prosperar em decorrência da fragilidade dos elementos probatórios constantes dos autos.
Com efeito, nota-se que a materialidade delitiva está assentada apenas no termo de declarações prestadas pela vítima durante o inquérito policial (fl. 10), não havendo nos fólios qualquer
outro documento que sustente firmemente a tese acusatória. Acrescente-se que além de inexistir auto
de exibição e apreensão, o auto de prisão em flagrante presente nos autos (fl. 06) versa sobre outra
situação em apuração, qual seja, um roubo de veículo praticado em 05/04/2020 – fato supostamente
praticado contra outra vítima, um dia depois do fato delituoso em análise.
Por sua vez, também se percebe a insuficiência de provas para atribuir a autoria delitiva aos
réus. Veja-se.
No inquérito, os únicos elementos que os imputam como autores do fato em questão são os
interrogatórios prestados por estes insurgentes perante a autoridade policial (fls. 12/13 e 15/16), os depoimentos prestados pelos policiais militares e o auto de reconhecimento (fl. 11) firmado pela vítima
Juliane Batista de Jesus.
No tocante às supostas confissões realizadas na fase extrajudicial – e retratadas em Juízo -,
observa-se, todavia, que além de demandarem outros elementos produzidos sob o crivo do contraditório para consubstanciar uma condenação – o que não ocorreu -, os fatos ali descritos revelam de forma
genérica que tais insurgentes, acompanhados de outros dois individuos, teriam realizado roubos de
celulares de seis pessoas, sem indicar se uma das vítimas que teve o bem subtraído seria a ofendida
Juliane Batista de Jesus.
Outrossim, os depoimentos prestados na fase do inquérito como em juízo foram realizados
por policiais militares que não testemunharam o crime de roubo praticado em 04/04/2020 contra a
ofendida Juliane, razão pela qual, embora válidos, não apresentam a certeza necessária para ensejar
a condenação.
Neste sentido, registre-se que o policial militar Flávio de Jesus Boulhosa declarou não ter
presenciado os eventos daquele dia, nem mesmo ter apreendido objetos ilícitos ou a res furtiva com
os réus, contudo, relatou que os insurgentes teriam lhe confessado a participação no crime em apuração. Igualmente, o policial militar Anderson Luis Ferreira Almeida declarou que também não havia
presenciado os eventos do dia 04/04/2020 e que os insurgentes não portavam consigo qualquer objeto
ilícito, tendo, entretanto, relatado de forma idêntica que os réus teriam admitido o roubo praticado na
noite anterior.
Por fim, nota-se que o único elemento que imputa a autoria delitiva aos réus de forma mais
assertiva é o auto de reconhecimento (fl. 11) em que a vítima reconhece os insurgentes por fotografias.
Veja-se:
“(...) a SR JULIANE BATISTA DE JESUS, já qualificada nos autos, havendo afirmado o seguinte:
QUE na presente data, a declarante compareceu nesta Unidade Policial e através de fotos mostradas, RECONHECE as pessoas de RENDERSON SANTOS NASCIMENTO E RODRIGO DE
JESUS REIS, como sendo as pessoas que roubaram seu aparelho celular, fato ocorrido no dia
04/04/20, por volta das 201120min, na frente de sua residência (...)” (sic).
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Durante a instrução processual, a vítima relata o modo como ocorreu o roubo e afirmou ter
reconhecido os insurgentes na delegacia, entretanto, por receio, não quis ser vista pelos réus quando
de sua oitiva em Juízo, deixando de realizar o reconhecimento pessoal durante a audiência realizada
por videoconferência.
Neste sentido:
“(...) Quando eu cheguei lá, os dois estavam lá (...) Sim, reconheci, não sei se eles me viram, mas eu
consegui reconhecer os dois, justamente os que desceram (...)”(Excerto das declarações prestadas
em juízo pela vítima Juliane Batista de Jesus, constante no link do LifeSize à fl. 239 dos autos)

Muito embora se atribua a palavra da vítima maior relevância nos crimes contra o patrimônio cometidos na clandestinidade, entende-se que tal importância somente pode repercutir em uma
condenação caso as declarações da ofendida estejam associadas a outras provas constantes nos autos.
No caso, percebe-se que nenhuma das testemunhas arroladas pela Acusação presenciou o fato delituoso, bem como os insurgentes negaram a prática delitiva em Juízo, dificultando a prolação de um
édito desfavorável aos réus.
Por fim, registre-se que até mesmo o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima durante o inquérito policial não se mostra mais suficiente para apontar a autoria delitiva. Isto porque
a Corte da Cidadania, em julgamentos recentes proferidos pelas 6ª e 5ª Turmas no bojo dos Habeas
Corpus nº 598.886/SC e nº 652284/SC, alterou seu entendimento em relação ao reconhecimento de
pessoas durante a investigação criminal, concluindo que o desatendimento às formalidades do art.
226 do CPP deixaria de ser vista como apenas uma irregularidade - uma vez que encerraria uma recomendação – passando agora, com a superação deste precedente normativo, a ser entendido como
uma exigência, passível da aplicação da sanção de nulidade.
Neste sentido, colacionam-se excertos do overrulling paradigma:
“(...) HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE
PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO
PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO. NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS
JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito
policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as
formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras
provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir
da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória
pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do
fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo,
a potencializar falhas e distorções do ato e, consequentemente, causar erros judiciários de efeitos
deletérios e muitas vezes irreversíveis.
3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226
do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê
na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de
“mera recomendação” do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a
nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas,
conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que
o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.
4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando
se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de
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álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo
Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade
da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do
busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.
5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca
das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não
se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, consequentemente,
de graves injustiças.
6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa
comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério
Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho
constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição
da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes
Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).
7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu
minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos;
ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes,
mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.
8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na
Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica
dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle
sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias).
9. O primeiro paciente foi reconhecido por fotografia, sem nenhuma observância do procedimento legal, e não houve nenhuma outra prova produzida em seu desfavor. Ademais, as falhas e as
inconsistências do suposto reconhecimento - sua altura é de 1,95 m e todos disseram que ele teria
por volta de 1,70 m; estavam os assaltantes com o rosto parcialmente coberto; nada relacionado
ao crime foi encontrado em seu poder e a autoridade policial nem sequer explicou como teria chegado à suspeita de que poderia ser ele um dos autores do roubo - ficam mais evidentes com as declarações de três das vítimas em juízo, ao negarem a possibilidade de reconhecimento do acusado.
10. Sob tais condições, o ato de reconhecimento do primeiro paciente deve ser declarado absolutamente nulo, com sua consequente absolvição, ante a inexistência, como se deflui da sentença, de
qualquer outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do
crime de roubo que lhe foi imputado.
11. Quanto ao segundo paciente, teria, quando muito - conforme reconheceu o Magistrado sentenciante - emprestado o veículo usado pelos assaltantes para chegarem ao restaurante e fugirem do
local do delito na posse dos objetos roubados, conduta que não pode ser tida como determinante
para a prática do delito, até porque não se logrou demonstrar se efetivamente houve tal empréstimo do automóvel com a prévia ciência de seu uso ilícito por parte da dupla que cometeu o roubo.
É de se lhe reconhecer, assim, a causa geral de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do
Código Penal (participação de menor importância).
12. Conclusões: 1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art.
226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se
encontra na condição de suspeito da prática de um crime;
2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento
descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não
poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;
3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame
de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;
4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de
dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa ante-
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cedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal,
ainda que confirmado em juízo.
13. Ordem concedida, para: a) com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o paciente Vânio
da Silva Gazola em relação à prática do delito objeto do Processo n. 0001199-22.2019.8.24.0075,
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tubarão - SC, ratificada a liminar anteriormente deferida, para
determinar a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver
preso; b) reconhecer a causa geral de diminuição relativa à participação de menor importância no
tocante ao paciente Igor Tártari Felácio, aplicá-la no patamar de 1/6 e, por conseguinte, reduzir a
sua reprimenda para 4 anos, 5 meses e 9 dias de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.
Dê-se ciência da decisão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e aos Presidentes
dos Tribunais Regionais Federais, bem como ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a estes últimos que façam conhecer da
decisão os responsáveis por cada unidade policial de investigação.(HC 598.886/SC, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 18/12/2020) (...)”.
“(...) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA.
MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA
VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as
situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da
liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg
no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018,
DJe 15/06/2018)
2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que “as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não
se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de
forma diversa da prevista em lei” (AgRg no AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017).
Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde
que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo
de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.
3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação
do art. 226 do CPP, para estabelecer que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por
fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”.
4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de
matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede
inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória
humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas
de outras pessoas que podem gerar “falsas memórias”, além da influência decorrente de fatores,
como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do
reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos);
estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).
5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor
acuidade possível na identificação realizada.
Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas seme95
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lhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.
6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento
terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do
art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que
confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como
regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.
7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a
observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não
encontrou amparo em provas independentes.
Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado,
o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas
jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar.
Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando,
no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu
irmão.
Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter
sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito
demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da
fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso
do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.
8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.(HC 652.284/
SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
27/04/2021, DJe 03/05/2021) (...)”

Desta forma, de acordo com os julgados suso colacionados, o reconhecimento dos suspeitos
pela exibição de fotografias é deveras subjetivo e passível de falhas, razão pela qual não pode servir
sozinho como prova em Ação Penal, devendo tal ato processual ser entendido como uma etapa antecedente a um reconhecimento pessoal que observe os ditames do art. 226 do CPP, sob pena de não
servir para lastrear uma condenação.
Assim, tendo em vista a fragilidade das provas existentes nos autos, julga-se improcedente o
pleito condenatório, mantendo-se a sentença recorrida pelos seus próprios termos.
Ante o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500004-64.2020.8.05.0001. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 06/08/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO POR CONCURSO DE
PESSOAS. CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO, QUE REQUER AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO
NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE PERSONALIDADE
E MAUS ANTECEDENTES, RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DAS
ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA, RE-
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CONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA, ALÉM DE DETRAÇÃO E LIBERDADE PROVISÓRIA.
PARECER MINISTERIAL, PELO PARCIAL PROVIMENTO DO APELO,
PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.
EMBORA NÃO SENDO OBJETO DO RECURSO, CONSTATA-SE, DA
ANÁLISE DE OFÍCIO, A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, E
SUA AUTORIA NA PESSOA DO APELANTE.
AFASTA-SE A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES E
PERSONALIDADE. PROCESSOS EM CURSO. SÚMULA 444, STJ. MANTIDO O DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇA
MEDIANTE EMPREGO DE FACA. MANTIDOS OS AUMENTOS DECORRENTES DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS E CONTINUIDADE DELITIVA.
DETRAÇÃO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO.
MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. APELANTE QUE RESPONDE
A OUTROS PROCESSOS.
DO EXPOSTO, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, COM EXTENSÃO DOS EFEITOS AO SENTENCIADO QUE NÃO RECORREU, NA
FORMA DO ART. 580, CPP. DECISÃO UNÂNIME.
Apelo defensivo que não se insurge quanto à condenação, constatando-se, da análise de ofício, que foi corretamente proferida pela sentença recorrida, com fundamento nas seguintes provas: declarações prestadas, em Juízo, pelas vítimas Carlos
Alberto Santos e Marcus Vinícius da Conceição Santos, bem como pelos depoimentos prestados pelos Policiais Militares Daniel Lúcio Oliveira Neves e Marcos dos
Santos Conceição, que participaram da prisão em flagrante delito dos sentenciados, logo após a prática do crime, ainda na posse dos bens subtraídos, inclusive a
arma empregada na ação delituosa, destacando-se, ainda, as confissões de ambos
os sentenciados, na qualificação e interrogatório judiciais. Condenação mantida,
da análise de ofício.
Dosimetria das penas. Deve-se afastar a valoração negativa relativa aos antecedentes e personalidade. Considerada, na sentença, quanto às referidas circunstâncias judiciais, a existência de processos em curso, em confronto com a diretiva
estabelecida na súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a
qual “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para
agravar a pena-base”. Mantida a desvaloração quanto às circunstâncias do crime,
tendo-se considerado, na sentença, o emprego de arma para a realização de ameaça (faca). Pena-base, para ambos os sentenciados, reduzidas para 04 (quatro) anos
e 06 (seis) meses de reclusão. Incidência das atenuantes genéricas reconhecidas
no primeiro grau, resultando em 04 (quatro) anos de reclusão. Súmula 231 do STJ:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
Mantido o aumento de 1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes, alcançando-se a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Mantém-se, ainda, o aumento de 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva, resultando na penalidade, tornada definitiva, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão.
Inexiste reparo quanto ao regime prisional inicialmente semiaberto.
Não se verifica, na respeitável sentença, a indicação de motivos para a fixação da
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multa no montante de 60 (sessenta) dias-multa. Redução para 10 (dez) dias-multa.
Detração que consiste em matéria pertinente ao Juízo da Execução Penal.
Mantida a segregação cautelar, nos termos da sentença. Apelante que responde a
outros processos.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, reduzindo-se as penalidades definitivas, de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e
pagamento de 10 (dez) dias-multa, estendendo-se os efeitos do presente recurso ao
sentenciado que não recorreu, Rafael Santos Menezes, na forma do art. 580, CPP,
mantidos os demais termos da respeitável sentença recorrida. Decisão unânime.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 050000460.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, Rian Vitor de Almeida
Menezes Alves, e o Ministério Público do Estado da Bahia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em dar parcial provimento ao
apelo, reduzindo-se as penalidades definitivas, de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estendendo-se os efeitos do presente recurso ao sentenciado que
não recorreu, Rafael Santos Menezes, na forma do art. 580, CPP, mantidos os demais termos da respeitável sentença recorrida, de acordo com o voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Salvador, ofereceu denúncia em
face de Rian Vitor de Almeida Menezes Alves e Rafael Santos Menezes, como incursos no art. 157, §
2º, II (duas vezes) c/c art. 69, do Código Penal, mediante a seguinte imputação:
“[…] Aos 07 dias do mês de dezembro de 2019, por volta das 22:30, no interior de um ônibus coletivo da Empresa Integra, Linha Barra/Pernambués, os acusados subtraíram, mediante grave ameaça praticada com uma faca tipo peixeira, uma mochila preta com pertences pessoais da vítima
CARLOS ALBERTO ESTEVAM DOS SANTOS.
No mesmo dia, por volta das 23 horas, em via pública, no Cabula, nas proximidades do Condomínio Bela Vista, os dois denunciados, mediante grave ameaça implementada com a mesma arma
branca, e violência física, subtraíram para si um celular marca Samsung, modelo Grand Duos, cor
preta da vítima MARCUS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO SANTOS.
Consta no inquérito policial incluso que, por volta das 22:30 do dia em comento, nas imediações
do Shopping Bela Vista, os acusados adentraram em um ônibus coletivo da empresa Integra que
faz linha Barra/Pernambués, e, portando, uma faca tipo peixeira, deram voz de assalto. Ato seguinte, mediante grave ameaça perpetrada com a referida faca, arrebataram uma mochila preta
do passageiro Carlos Alberto Estevam, na qual continha seu uniforme de trabalho, um carregador
de celular e documentos pessoais.
Em posse da mochila, os inculpados desceram do ônibus e fugiram sentido Rótula do Abacaxi/
Barros Reis. Na sequência, o ofendido e outros passageiros desceram do veículo e pediram ajuda
a uma viatura da polícia militar, que saiu em perseguição aos meliantes.
Ocorre que, antes de serem encontrados pela polícia, os acusados, por volta das 23 horas do mês
dia, em via pública, no Cabula, próximo ao condomínio Bela Vista, abordaram a vítima Marcus
Vinícius da Conceição Santos e, mediante grave ameaça exercida com a faca que portavam, exi-
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giram que este entregasse o aparelho celular já descrito. O ofendido tentou correr, entretanto um
dos denunciados pulou sobre a vítima e a segurou, subtraindo o aparelho. Após, ambos os inculpados evadiram-se em direção ao Shopping Bela Vista.
A guarnição da polícia militar que já havia sido acionada localizou os suspeitos nas imediações
do mencionado shopping, em poder dos quais foram encontrados os objetos subtraídos, tanto a
mochila, quanto o aparelho celular. Com os flagranteados, os policiais também encontraram a
faca utilizada na prática delitiva. Ambos foram conduzidos à Central de Flagrantes.
As vítimas identificaram seus objetos pessoais apreendidos, bem como reconheceram os conduzidos como os autores dos crimes.
A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão presentes nos autos de apreensão e de restituição de fls. 21 e 22 e nos depoimentos colhidos pela autoridade policial confissão dos acusados. […].”.

A denúncia, de fls. 01 a 04, foi oferecida com base em inquérito policial (fls. 06 a 59), e recebida por decisão datada de 08.01.2020 (fls. 67/68). Realizadas as citações pessoais (fls. 80/81 e 82/83).
Respostas à acusação às fls. 96 e 97. Instrução processual registrada em meio audiovisual (termos às
fls. 247/248 e 338/339). Laudo pericial sobre o instrumento do crime (fl. 346). Laudos de lesões corporais nos sentenciados às fls. 348/349 e 350/351.
Em alegações finais, o Ministério Público requereu julgamento de procedência da denúncia
(fls. 375 a 388).
A defesa de Rafael Santos Menezes, em alegações finais, manifestou-se pela desclassificação
do crime para furto, com aplicação de penalidades mínimas, substituição da pena prisional por penas
restritivas de direitos e liberdade provisória (fls. 391 a 397).
A defesa do apelante Rian Vitor de Almeida Menezes Alves, por sua vez, em alegações finais,
pugnou pela aplicação de pena-base mínima, reconhecimento e aplicação das atenuantes de menoridade
e confissão espontânea e reconhecimento da continuidade delitiva, além de detração e liberdade provisória, considerando-se o tempo de prisão provisória, superior a 01 (um) ano (fls. 399 a 405).
Sobreveio sentença, datada de 16.02.2021, subscrita pelo MM. Juiz de Direito, Dr. José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira, julgando procedente a denúncia, para condenar Rian Vitor de Almeida Menezes Alves e Rafael Santos Menezes como incursos no art. 157, § 2º c/c art. 71, do Código
Penal, com a seguinte dosimetria de penas:
Rian Vitor de Almeida Menezes Alves: aplicação da pena-base de 06 (seis) anos de reclusão,
valorando-se, negativamente, as circunstâncias dos antecedentes criminais (por responder a dois processos pela prática de ato infracional e um processo de execução de medida socioeducativa), personalidade (em razão dos processos mencionados) e circunstâncias do crime (por ser o portador da faca
empregada nos crimes); redução para 05 (cinco) anos, pela incidência das atenuantes de menoridade
e confissão espontânea; aumento de 1/3 (um terço), pela majorante do concurso de pessoas, para 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; novo aumento, de 1/6 (um sexto), pela continuidade delitiva,
para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, penalidade tornada definitiva, por
inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas; e Rafael dos Santos Menezes: aplicação da
pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, valorando-se, negativamente, as circunstâncias dos antecedentes criminais (por responder a mais uma ação penal, pela prática de roubo),
personalidade (em razão do processo citado) e circunstâncias do crime (apesar de não ser o portador
da faca, tinha o conhecimento do emprego desta); redução para 05 (cinco) anos, pela incidência da atenuante de confissão espontânea; aumento de 1/3 (um terço), pela majorante do concurso de pessoas,
para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão; novo aumento, de 1/6 (um sexto), para 07 (sete) anos,
09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão da continuidade delitiva, penalidade tornada
definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas.
Foi aplicada, para cada sentenciado, a pena de 60 (sessenta) dias-multa, no valor unitário
mínimo, bem como fixado o regime inicialmente semiaberto, com negativa de liberdade provisória
(sentença às fls. 431 a 450).
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Interposto apelo pela defesa de Rian Vitor de Almeida Menezes Alves (fl. 588), pessoalmente
intimado da sentença (fl. 623), também sendo pessoalmente intimado Rafael Santos Menezes (fl. 627).
Certidão de trânsito em julgado para o Ministério Público à fl. 628.
A defesa de Rafael Santos Menezes apresentou petição, informando “que aceita a Prudente
sentença exarada como ela se apresenta, não tendo interesse em recorrer da mesma” (fl. 630).
Guia de Recolhimento Provisória do Apelante às fls. 637 a 640, e Guia de Recolhimento
Definitiva de Rafael Santos Menezes às fls. 643 a 646.
Nas correspondentes razões de apelo, a defesa de Rian Vitor de Almeida Menezes Alves
requer afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais de personalidade e maus antecedentes, reconhecimento e aplicação das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, reconhecimento da continuidade delitiva, além de detração e liberdade provisória (fls. 649 a 655).
Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento parcial do apelo, apenas para
redimensionar a pena-base, afastando a valoração negativa dos maus antecedentes (fls. 655 a 677).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta magistrada por sorteio
(fl. 10, autos físicos).
Em parecer, o nobre Procurador de Justiça, Dr. Nivaldo dos Santos Aquino se manifestou
pelo conhecimento do apelo, dando-lhe provimento parcial, apenas para o afastamento da valoração
negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes (fls. 12 a 21, autos físicos).
VOTO
O apelo é tempestivo e estão presentes os demais pressupostos e fundamentos para o seu
julgamento de mérito, que deve ser pelo parcial provimento, consoante as seguintes razões:
É importante registrar que o apelo defensivo não se insurge quanto à condenação em si, não constando questionamento quanto à prova das materialidades delitivas e de sua autoria na pessoa do apelante.
Da análise de ofício, verifica-se que a condenação foi corretamente proferida pela respeitável
sentença recorrida, com fundamento nas seguintes provas: declarações prestadas, em Juízo, pela vítima Carlos Alberto Santos, no sentido de que teve sua mochila subtraída, dentro de um ônibus coletivo, através de ameaças realizadas com emprego de uma faca, pelos dois sentenciados, dentre os quais
o Apelante Rian Vitor de Almeida Menezes, ambos reconhecidos, sem margem de dúvidas; declarações, também prestadas em Juízo, pela vítima Marcus Vinícius da Conceição Santos, no sentido de
que viu um dos sentenciados se aproximando com uma faca e foi segurado pelo outro, ao tentar fugir,
ocasião em que, submetido a ameaças com o emprego da mencionada arma, foi realizada a subtração
do seu celular e de determinada quantia em dinheiro; depoimentos prestados pelos Policiais Militares
Daniel Lúcio Oliveira Neves e Marcos dos Santos Conceição, que participaram da prisão em flagrante
delito dos denunciados, logo após a prática do crime, os quais foram encontrados e presos ainda na
posse dos bens subtraídos, inclusive a arma empregada na ação delituosa; confissões de ambos os
sentenciados, na qualificação e interrogatório judiciais.
Transcreve-se, nesse sentido, os fundamentos da sentença recorrida, quanto às referidas provas da materialidade delitiva e de sua autoria nas pessoas dos sentenciados:
“[…] Trata-se de processo criminal em trâmite neste Juízo, no qual RIAN VITOR DE ALMEIDA
MENESES ALVES e RAFAEL SANTOS MENEZES, qualificados nos autos, foram denunciados
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II (duas vezes), c/c o artigo 69, ambos do Código
Penal Brasileiro.
Durante a instrução criminal, realizada por videoconferência (fls. 247 e 338), foram ouvidas as 02
(duas) vítimas e 02 (duas) testemunhas arroladas pela Promotoria, cujas transcrições das declarações e depoimentos seguem abaixo:
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A vítima CARLOS ALBERTO SANTOS, ouvida em juízo, disse que ‘Fui vítima de um assalto no
coletivo, nas proximidades do Bela Vista, sentido Pernambués; Eu estava dentro do coletivo; A empresa foi INTEGRAÇÃO; A linha era Barra x Pernambués;. O ônibus veio da Barra, eu peguei no
terminal do Aquidabã, entre a Djalma Dutra e os Dois Leões; Os elementos entraram no coletivo
e anunciaram o assalto lá em cima, no Bela Vista; Eu estava entre o meio do ônibus, dividindo o
meio do ônibus, eles já vieram da parte de trás, eu não tive a visão do que eles já tinham roubado,
mas foram agressivos comigo; O que estava com a faca ainda falou assim: ‘bora, vira logo essa
mochila sua lá ela’; Os elementos tomaram os pertences de mais gente sim e desceram correndo;
Desceram no ponto do Bela Vista e eram dois elementos; O que foi agressivo comigo estava com
a faca; Eu estava com minha mochila, dentro da mochila tinha um quente-frio, que eu sempre
levava para o trabalho, meu fardamento e todos os meus documentos; Isso me prejudicou, estou
até hoje prejudicado, pois devido à pandemia não pude tirar nada, agora que estou começando a
tirar meus documentos; Mas não foi por nada disso não, foi o fato deles serem agressivos comigo,
os pertences eu nem me importei; Logo após o assalto, quando o coletivo se deslocou no sentido
final de linha de Pernambués, nas intermediárias do ‘Todo Dia’, havia uma viatura parada e os
passageiros desceram, aqueles que foram assaltados; Fizemos a ocorrência e o policial convidou
alguém pra ir com ele; As pessoas não quiseram ir e eu fui, entrei na viatura e, em (uma volta que
demos nas proximidades do Bela Vista, alcançamos os elementos e conseguimos pegar os mesmos;
Os pertences não estavam mais com eles, só recuperei a mochila, os documentos, a garrafa, o fardamento, eles jogaram fora; Eu só recuperei a mochila, pois os elementos usaram para colocar os
pertences que estavam usando, a faca, os objetos que roubaram também do pessoal; Descendo o
Shopping Bela Vista foi onde a viatura localizou os dois; Eu reconheci, os demais não, pois quando
voltamos para o local as outras vítimas não estavam mais, acho que eles não acreditaram que os
elementos seriam capturados, mas eu fui até o final, eu identifiquei os dois pela mochila que estava
nas costas de um deles; Levou cerca de 10 minutos, a ação da polícia foi muita rápida; Os elementos desceram andando, quando a viatura desceu a proximidade do Bela Vista; Eu identifiquei os
dois pois um já estava com minha mochila nas costas, mas estavam com o celular de uma outra
vítima, que roubaram também; A faca tava com eles também, inclusive foi levada pra delegacia;
Lá na delegacia fiquei frente a frente com eles e reconheci os dois, com certeza; Somente naquela
ocasião que os vi, nunca tinha visto esses elementos; Eu não sei informar quantas pessoas foram
assaltadas, quem desceu comigo para fazer a ocorrência policial só foram três pessoas, mas eu
acredito que eles tenham roubado mais; O cobrador não foi assaltado; Um elemento apontou a
faca no meu pescoço e tomou minha mochila, foi agressivo comigo; Não cheguei a me ferir não;
Na hora do susto, eu não tenho como descrever, mas foi uma faca, tipo uma peixeira, o policial
colocou lá na mesa quando tava fazendo a ocorrência; Se não me engano, foi um cabo de madeira,
já tem um pouco de tempo, eu vi a faca sim; Eu vi o rosto dos dois elementos; Um é moreno e o
outro é claro; O mais claro 1m70, bastante alto, o outro é menor; Eu que desci com os policiais,
eu estava dentro da viatura; Eu que apontei; Os policiais perguntaram ‘cadê os pertences do pessoal’ e eles não responderam nada e lá na delegacia eu não vi o depoimento deles; Eles ficaram
sentados esperando a delegada chegar para ouvi-los; Eles desceram do coletivo e no meio do
caminho, depois que roubaram a gente, eles roubaram um rapaz e eu digo isso pois, na delegacia
um dos celulares recuperados, o policial ligou para a vítima, pedindo para a vítima ir buscar; A
vítima foi e reconheceu os dois; Recuperei só a mochila; Meu maior prejuízo foi os documentos,
pois tive dificuldade para tirar tudo, tem que ser agendado; Não tava em posse com dinheiro, nem
aparelho celular; Foi ele mesmo (o primeiro acusado, Rian), o físico é dele mesmo; Eu não estou
conseguindo reconhecer pelo rosto (Rian), ele está um pouco diferente do dia, porque ele está com
o cabelo cortado, ele tava usando um boné, mas no dia ele estava de cabelo grande e estava de
boné, mas o rosto é ele sim (Rian); Eu estou com um pouco de dificuldade pra conhecer ele (Rian)
porque ele está um pouco diferente, não está com a aparência do dia do assalto. Eu tenho uma
pequena dúvida pelo rosto, a tela está pequena também; (EM RELAÇÃO À IDENTIFICAÇÃO DO
SEGUNDO ACUSADO - RAFAEL) Sim, tá faltando o elemento escurinho que tava no assalto; Tá
difícil pra reconhecer (Rafael)’.
MARCUS VINICIUS DA CONCEIÇÃO SANTOS, também vítima, ouvida em juízo, declarou que
‘Fui vítima do fato; O fato foi praticado por duas pessoas; Eu pude ver que os elementos estavam
armados com uma faca; A faca foi utilizada para me ameaçar; Eu estava andando na região,
quando vi um suspeito se aproximando com a faca, tentei fugir, mas o outro me segurou, me
derrubando e o que estava com a faca pulou nas minhas costas; Os acusados pediram dinheiro e
celular, que iriam me furar se eu não passasse o dinheiro; Os acusados subtraíram o dinheiro e o
celular que foi encontrado pela polícia; Não me recordo o horário do fato, mas sei que foi à noite;
As pessoas que praticaram a subtração foram detidas; Após o fato, recebi uma ligação do policial
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para buscar os pertences; Eu só recuperei o celular; Reconheci os acusados como autores do fato,
dentro da delegacia; Os policiais ainda estavam lá; A outra vítima, que havia sido assaltada no
ônibus antes de eu ter sido assaltado, estava na delegacia; Não sei se a outra vítima reconheceu
os acusados; Os acusados foram encontrados em flagrante com o meu celular; Eu não conhecia
os acusados, nunca vi; Na delegacia estava eu e outro rapaz; Fui informado da prisão através do
policial que ligou para o meu celular; O celular foi recuperado, funcionando; Eu não me lembro o
dia exato do fato, foi no mês de dezembro, eu estava sozinho na hora do fato; Eu não me recordo
o valor exato que foi subtraído e não recuperei o valor; Eu tive o celular subtraído e o recuperei
intacto; Eu não me recordo se alguém viu o fato, mas um Uber chamou o policial; O celular foi
recuperado intacto na delegacia, funcionando; Não sei informar se os acusados confessaram na
delegacia; Na delegacia, pelo que sei, fomos eu e outro rapaz; A faca foi apontada para mim de
forma agressiva, sofri agressão física; Ao ver o rapaz se aproximando e puxando a faca, eu tentei
fugir, e tinha outro rapaz que me derrubou; O que estava com a faca pulou nas minhas costas e
disse que se eu não passasse os pertences, iria me furar todo; Não reconheço como sendo o autor
do fato o primeiro acusado (Rian); Não reconheço como sendo o autor do fato o segundo acusado
(Rafael); Tenho dúvida quanto ao reconhecimento’.
DANIEL LÚCIO OLIVEIRA NEVES (Policial Militar), testemunha de acusação, ouvida em juízo, disse que ‘Eu estava lotado na 1ª Companhia/Pernambués; Vagamente, reconheço o primeiro
acusado (Rian); O segundo (Rafael) também não reconheço com clareza; Possuo dificuldades
em reconhecer ambos; Me recordo da diligência; Houve ocorrência de um roubo no interior de
um coletivo; A empresa era INTEGRA, não me recordando da cor do veículo; Não me recordo
o horário do fato, foi pela noite; Foram encontrados pertences das vítimas com os elementos;
Também foi encontrada uma faca com os acusados, não se recordando o tipo; Eu estava na Rua
Thomas Gonzaga, quando fui informado por populares do que tinha ocorrido; Uma das vítimas
foi colocada no interior da viatura, e tentamos fazer a busca e ela localizou essas pessoas nas
proximidades do Shopping Bela Vista; Não me recordo se algum dos acusados estava com objeto
da vítima que estava na viatura; Me recordo que a faca foi apreendida; A faca estava em posse
de um deles; Havia uma bolsa ou uma mochila; Tinha um pertence que era da vítima que estava
comigo, não me recordando qual era o objeto, mas que pertencia a ela, que teria sido subtraído
pelos acusados; Uma vítima foi comigo para a Central de Flagrantes, que estando lá, chegou outra
pessoa; Essa pessoa disse que teve seus pertences subtraídos por duas pessoas nas proximidades;
A vítima que me acompanhou reconheceu os acusados na delegacia; A vítima disse estar dentro
do coletivo; Não me recordo se a vítima disse que o fato foi praticado por uma ou duas pessoas;
Prendi as duas pessoas que a vítima indicou como autores; Não me recordo se a vítima disse que
a faca foi utilizada para a prática da subtração dos pertences dela; A faca foi localizada na busca
pessoal; A outra vítima que compareceu na delegacia só falou que teve seus pertences subtraídos;
Na guarnição eu era o comandante no dia do fato; Quem fez a revista pessoal foi o motorista no
dia do fato; Não reconheço, com clareza, os acusados; Durou aproximadamente 15 a 20 minutos o
deslocamento até os acusados, não sabendo precisar o tempo exato; O colega fez a busca pessoal
nos acusados; Naquele dia prendeu dois elementos; Os acusados não ofereceram resistência, mas
não negaram a prática do fato, não confessaram; A vítima que estava na viatura fez reconhecimento; A outra vítima não informou quem havia cometido o fato, que teve o pertence subtraído em via
pública; Não me recordo com quem estava a faca; Só vi a faca quando o colega encontrou; A faca
tinha um cabo de madeira; Não me recordo a cor e o tamanho era de médio a grande; Nunca vi os
acusados; Não sei dizer se a faca foi utilizada ostensivamente durante o roubo ao coletivo; A faca
só foi localizada na busca pessoal’.
A outra testemunha arrolada pela Promotoria, MARCOS DOS SANTOS CONCEIÇÃO (Policial
Militar), disse que ‘Em 2019 eu estava lotado na CIPM de Pernambués; Eu só reconheço o acusado Rafael, mas acredito eu os dois estavam na ocorrência mesmo; Eu reconheço o que está
com a máscara no pescoço (Rafael), o outro (Rian) não estou reconhecendo, não consigo ter mais
lembrança de características físicas não; Eu não sei informar o nome dele (Rian); Estávamos em
dupla, na Rua Thomaz Gonzaga, em Pernambués, e fomos acionados pela população do ônibus,
informando que haviam acabado de serem assaltados, por dois indivíduos, onde um estava portando uma arma branca, uma faca, tipo peixeira; Rapidamente, fomos checar onde informaram que
eles poderiam estar, próximo a um veículo e, chegando no local, identificamos os dois rapazes, os
dois indivíduos que prendemos; As vítimas que solicitaram que fossemos até o local no qual eles
informaram que ocorreu o assalto; Uma vítima, do sexo masculino, nos acompanhou até o local e
informou que foi abordado com uma arma branca, uma faca estilo peixeira e cometeram o assalto;
A vítima que foi conosco encontrou alguns pertences dela junto com os indivíduos, sendo descartado apenas o fardamento dela; Encontramos a faca na mochila, se não estou enganado; A mochila,
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celular, carregador do celular, tudo isso era da vítima e foi reconhecido por ela no local em que os
indivíduos foram encontrados; Quando levamos eles para a delegacia, chegou uma outra vítima
informando que os elementos subtraíram uma quantia em dinheiro dela; A vítima informou que a
faca foi usada para cometer o assalto e ela reconheceu os acusados sim, pois só fizemos a abordagem pelo fato dela ter identificado os elementos como autores do crime; Nunca prendeu o acusado
que reconheceu antes (Rafael), somente nesta situação; Pelo cabelo, eu não consigo reconhecer o
outro acusado (Rian), pois no momento do fato ele estava com aparência de morador de rua; Eu
sei que o outro acusado é Rian Vitor, só que no tempo ele estava com o cabelo grande, a aparência
dele mudou; Entre o tempo de chamada das vítimas e o local onde os acusados estavam deve ter
ocorrido mais ou menos uns 3 minutos; A faca estava dentro da mochila que estava na mão de um
dos acusados; Eu nunca vi os elementos antes; Primeiro eles negaram a autoria, mas quando as
vítimas chegaram, eles foram reconhecidos de pronto emprego; Eles foram reconhecidos por duas
vítimas; Se eu não me engano, a faca era uma peixeira, de cor branca; Eu não sei informar com
qual dos dois estavam a mochila; Na situação eles negaram a autoria, só que a vítima reconheceu
e nós encontramos com eles os pertences dessa vítima e de outras com eles; Se não estou enganado, não foram recuperados todos os pertences não; Não sei informar se a empresa de ônibus tinha
serviço de câmera’.

Interrogados em juízo, os acusados confessaram a prática dos delitos narrados na Denúncia,
aduzindo o seguinte:
RIAN VITOR DE ALMEIDA MENESES ALVES (1º acusado): ‘Eu já fui preso quando era menor,
por roubo, mas fui apenas acusado; Eu já usei drogas, era viciado; Eu nunca portei arma de fogo;
Eu conheço Rafael, acho que ele já foi preso, mas não sei se ele já portou arma. Sei que ele usa droga; A acusação é verdadeira; Eu estava com uma faca de serra no dia do assalto, mas não apontei
para a vítima, só fiz levantar a camisa para ela ver que eu estava com a faca; A ideia do assalto
foi de nós dois; No dia nós estávamos usando drogas; A participação de Rafael só foi a de pegar
a mochila na mão da vítima; Dentro do coletivo nós só roubamos essa vítima e não a conhecia
de lugar algum; Depois que pegamos a mochila, descemos do ônibus e fomos sentido Bela Vista e
depois disso abordamos outra vítima, pegamos um aparelho e mandamos ela embora; Para essa
vítima nós não mostramos a faca, só fizemos encostar na vítima e pedir o celular; Depois descemos
a ladeira, sentido Bela vista, foi na hora que a polícia veio e mandou a gente deitar no chão, começou a bater na gente, nós deitados no chão; Neste momento o celular estava na mão de Rafael e
a mochila também; Nós íamos vender para fumar crack e foi a primeira vez que praticamos crime
juntos; Quando a polícia me abordou a faca estava no bolso; Após a prisão eu confessei o fato e
Rafael também; Eu confesso os delitos; Se eles foram os que me prenderam, eu conheço; Eu não
lembro das vítimas’.
RAFAEL SANTOS MENEZES (2º acusado): “Eu já fui preso uma vez, por roubo e sem emprego
de arma. Tomei um celular da mão da pessoa e sai correndo, só foi isso; Aconteceu no Cabula, em
2018, perto da Embasa; Eu estava respondendo por este processo em liberdade; Eu era viciado
em drogas e nunca portei arma de fogo; Eu conheço o acusado Rian sim e só cometi esse delito
com ele; A acusação é verdadeira realmente. Nós praticamos o assalto. Eu não estava armado,
mas Rian estava; Só foi tomada uma mochila da vítima e aí a gente desceu do ônibus e fomos no
sentido Bela Vista; Só assaltamos uma vítima e fomos sentido ao Bela Vista; Neste mesmo dia
também assaltamos outra vítima, mas eu não tomei nada, quem tomou foi Rian, pegou o celular da
vítima; No coletivo foi Rian que deu a voz de assalto; Depois disso descemos sentido Bela vista e
uns 5 minutos depois a viatura nos abordou e mandou deitarmos no chão; Quando fomos detidos,
eu estava com a mochila e o celular estava com Rian; Nós confessamos os delitos na delegacia;
Se eu me recordo bem, vi os dois soldados na primeira audiência, quando teve e nunca vi as vítimas antes; A faca estava na cintura de Rian; Eu não sabia disso, vi quando ele levantou a camisa
dentro do ônibus’.
DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DESCRITOS NA DENÚNCIA
O conjunto probatório indica, sem sombra de dúvida, a responsabilidade criminal dos dois acusados. Efetivamente, além das confissões judiciais, as duas vítimas, demonstrando segurança e
firmeza, descreveram, em detalhes, as investidas criminosas sofridas e, apesar das dificuldades
em reconhecer os denunciados em juízo (dado o lapso temporal decorrido entre os fatos delituosos
e a instrução processual), reconheceram ambos durante a fase inquisitorial, como aqueles que,
mediante anúncio de assalto e grave ameaça, emprego de arma branca (faca) e uso de violência
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em relação a uma delas (Marcus Vinícius), subtraíram os seus pertences pessoais (mochila, documentos, fardamento e aparelho celular), situação reforçada pelos depoimentos das duas testemunhas trazidas pela Acusação, tanto na esfera policial quanto na judicial (os policiais militares
responsáveis pela perseguição e captura dos réus). Ademais, os
meliantes foram presos em flagrante na posse dos bens subtraídos e da arma branca utilizada para
a prática dos delitos, devendo, portanto, diante de toda a concretude dos fatos, ser reconhecida
as suas responsabilidades criminais, sustentada pela Promotoria de Justiça desde o oferecimento
da peça acusatória.
Aliados aos elementos acima trazidos, a materialidade dos delitos também restou demonstrada
através do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08), Auto de Exibição e Apreensão da faca encontrada na posse dos réus e dos pertences subtraídos das vítimas nos episódios delituosos (fls. 32),
além dos respectivos Autos de Entrega/Restituição (fls. 33 e 34). […].”. (grifos ausentes no original)
(sentença às fls. 431 a 450).

Logo, não há reparos na sentença recorrida, quanto à condenação de Rian Vitor de Almeida
Menezes e Rafael Santos Menezes, como incursos no “art. 157, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, I, e 71,
todos do Código Penal Brasileiro”.
Quanto à dosimetria das penas, a judiciosa sentença merece reparos, no que diz respeito à
aplicação da pena-base aos sentenciados, aplicando-se, no caso, o disposto no art. 580 do Código de
Processo Penal, onde consta que “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão
do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.”, para fazer aproveitar os seus efeitos ao sentenciado que não
recorreu, Rafael dos Santos Menezes.
Transcreve-se, inicialmente, as razões da sentença recorrida, quanto à dosimetria das penas:
“[…] DA FIXAÇÃO DAS PENAS
Analisadas as diretrizes indicadas no artigo 59 do Código Penal Brasileiro, especialmente a situação criminal de cada um dos réus, os motivos e circunstâncias do delito, passo a fixar as penas
dos acusados, considerando a situação em concreto de crime continuado:
I - RIAN VITOR DE ALMEIDA MENESES ALVES
Culpabilidade - O acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, possuindo capacidade de
entender a ilicitude de sua conduta para a consumação dos delitos, nada tendo a se valorar neste
quesito que extrapole os limites do próprio tipo penal;
Antecedentes Criminais - As certidões de fls. 60/61 e 395 atestam que o referido acusado já
respondeu a 02 processos de apuração de ato infracional e possui em seu desfavor uma execução de medida sócio-educativa perante a 5ª Vara da Infância e Juventude (processo 031385324.2019.8.05.0001), o que, em tese, afastaria a sua primariedade técnica;
Conduta Social - Inexistem razões para serem analisadas em desfavor do acusado neste quesito;
Personalidade - O réu demonstra ter inclinação para a prática de delitos, haja vista ter respondido
a processos de apuração de ato infracional e possuir uma execução de medida sócio-educativa
em andamento;
Motivo do Crime - Interesse na obtenção de lucro fácil, sendo este punido com a própria tipificação, não devendo ser aplicado em respeito ao princípio do ‘non bis in idem’.
Circunstâncias do Crime - segundo restou confirmado na prova oral produzida em juízo, especialmente o interrogatório dos réus, com a confissão judicial dos mesmos, o acusado era o elemento
que estava portando e que teria utilizado-se de arma branca (faca tipo peixeira), para subjugar as
vítimas, garantindo, assim, o sucesso das investidas delituosas;
Consequência Extrapenais do Crime - as ‘res furtivas’ foram recuperadas parcialmente pelas vítimas;
Comportamento da vítima - As vítimas em nada concorreram para os eventos danosos sofridos.
Fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, dada as circunstâncias judiciais parcialmente
desfavoráveis, diminuída em 06 (seis) meses para cada uma das atenuantes reconhecidas (art.
65, I e III, d, CP), ficando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, aumentada, em seguida, em 1/3
(um terço), dada a qualificadora reconhecida (§ 2º, Inciso II), ficando a pena em 06 (seis) anos e
08 (oito) meses de reclusão, majorada ainda em 1/6 (um sexto), dado o reconhecimento do crime
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continuado, ficando a mesma, em concreto e em definitivo, em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, não havendo outras causas a serem levadas em consideração.
II - RAFAEL DOS SANTOS MENEZES
Culpabilidade - O acusado agiu com culpabilidade inerente à espécie, possuindo capacidade de
entender a ilicitude de sua conduta, nada tendo a se valorar neste quesito que extrapole os limites
do próprio tipo penal;
Antecedentes Criminais - Embora tecnicamente primário, verifica-se, através das peças de fls. 62 e
397, que o acusado responde a outra ação penal nesta Vara (0541256-18.2018.8.05.0001), também
pela prática de crime de roubo;
Conduta Social - Inexistem razões para ser analisada em desfavor do acusado neste quesito;
Personalidade - O réu demonstra personalidade voltada para a prática de crime, haja vista a existência de outro processo penal em curso neste Juízo, conforme acima indicado;
Motivo do Crime - Interesse na obtenção de lucro fácil, sendo este punido com a própria tipificação, não devendo ser aplicado em respeito ao princípio do ‘non bis in idem’.
Circunstâncias do Crime - apesar de não estar portando a faca apreendida no momento da prisão
em flagrante, o acusado tinha pleno conhecimento de sua existência e de sua utilização por parte
do corréu, durante os episódios criminosos;
Consequência Extrapenais do Crime as ‘res furtivas’ foram recuperadas parcialmente pelas vítimas;
Comportamento da vítima - As vítimas em nada concorreram para os eventos danosos sofridos.
Fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, dada as circunstâncias judiciais lhe serem parcialmente desfavoráveis, diminuída em 06 (seis) meses em razão da atenuante
reconhecida (art. 65, III, d, CP), ficando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, aumentada, em
seguida, em 1/3 (um terço), dada a qualificadora reconhecida (§ 2º, Inciso II), ficando a pena em 06
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, majorada ainda em 1/6 (um sexto), dado o reconhecimento do crime continuado, ficando a mesma, em concreto e em definitivo, em 07 (sete) anos, 09 (nove)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não havendo outras causas a serem levadas em consideração.
Fixo-lhes, ainda, a pena de 60 (sessenta) dias-multa para cada um dos acusados, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.
As penas privativas de liberdade dos acusados deverão ser cumpridas inicialmente no regime
SEMIABERTO, na forma do artigo 33, § 2º, b, do CPB, devendo os mesmos aguardar o julgamento final sob custódia, diante da presença dos motivos autorizadores de suas prisões cautelares,
ficando, assim, ratificadas as decisões que segregaram as suas liberdades durante o andamento
processual. […].”. (grifos ausentes no original) (sentença às fls. 431 a 450).

Ao exame dos fundamentos da sentença recorrida, no que diz respeito à análise das circunstâncias judiciais, deve-se afastar a valoração negativa relativa aos antecedentes e personalidade, tendo-se em vista que ambas levaram em consideração a existência de processos em curso, em confronto
com a diretiva estabelecida na súmula 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.
Fica mantida a desvaloração quanto às circunstâncias do crime, tendo-se considerado, na
sentença, o emprego de arma para a realização de ameaça (faca).
Assim, aplica-se a pena-base, para ambos os sentenciados, de 04 (quatro) anos e 06 (seis)
meses de reclusão, com incidência das atenuantes genéricas, corretamente reconhecidas no primeiro
grau de jurisdição, resultando na penalidade de 04 (quatro) anos de reclusão, relembrando-se o disposto na súmula 231 do STJ, onde se dispõe que “A incidência da circunstância atenuante não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Fica mantido o aumento de 1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes, alcançando-se
a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
Mantém-se, ainda, o aumento de 1/6 (um sexto), fixado na sentença, em razão da continuidade delitiva, resultando na penalidade, tornada definitiva, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, na forma da orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Na
continuidade delitiva prevista no caput do art. 71 do CP, o aumento se faz em razão do número de
infrações praticadas e de acordo com a seguinte correlação: 1/6 para duas infrações; 1/5 para três;
105

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; 2/3 para sete ou mais ilícitos.”. (STJ – Jurisprudência
em Teses, Direito Penal, Crime Continuado II, Edição nº 20).
Inexiste reparo quanto ao regime prisional inicialmente semiaberto.
Em relação à pena de multa, não se verifica, na respeitável sentença, a indicação para a
fixação do seu montante em 60 (sessenta) dias-multa, reduzindo-se a referida penalidade para 10
(dez) dias-multa, em atenção ao disposto no art. 60, caput, do Código Penal, mantido o valor unitário mínimo.
Fica mantida a segregação cautelar do Apelante, considerando-se os processos a que responde, pela prática de atos infracionais, como exposto na sentença, ressaltando-se a orientação do
Superior Tribunal de Justiça, a partir dos seguintes precedentes:
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM COMPLEXA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CIRCUNSTÂNCIA APTA A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA O RESGUARDO DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO
DEMONSTRADO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO COM 10 RÉUS E VÁRIOS DELITOS. PRISÃO DOMICILIAR. PANDEMIA. RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. NÃO APLICAÇÃO. DELITO
DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DESCRITO NO ROL DO ART. 5ª-A DA REFERIDA RECOMENDAÇÃO. DELITO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA E RÉU QUE NÃO FAZ
PARTE DO GRUPO DE RISCO. 1. De acordo com reiteradas decisões desta Corte Superior, as
prisões cautelares são medidas de índole excepcional, somente podendo ser decretadas ou mantidas caso demonstrada, com base em elementos concretos dos autos, a efetiva imprescindibilidade
de restrição ao direito constitucional à liberdade de locomoção. […] 4. Segundo reiteradas manifestações deste Superior Tribunal, a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações
pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva
e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (HC n. 607.654/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2020). […] 8. Recurso em habeas corpus improvido.”. (grifos ausentes no original). (STJ – Sexta Turma, RHC nº 126.676/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 11/05/2021, DJe 17/05/2021).
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RÉU REINCIDENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada
para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal. 2. No caso, a prisão do agravante e a negativa de aplicação de medidas cautelares estão fundamentadas na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta - apreensão de 267 microtubos de cocaína (44,06g), 93 porções de crack
(19,62g) e 50 porções de maconha (158,62g) - e do risco de reiteração delitiva, por ser reincidente.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ‘a preservação da ordem pública justifica
a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/
GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019). 4. Agravo
regimental não provido.”. (grifos ausentes no original) (STJ – Quinta Turma, AgRg no HC nº
645.856/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/04/2021, DJe 16/04/2021).

Quanto ao pedido de detração, ressalta-se que se trata de matéria da competência do Juízo
da Execução Penal.
Do exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, reduzindo-se as penalidades definitivas, de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, para 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, estendendo-se
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os efeitos do presente recurso ao sentenciado que não recorreu, Rafael Santos Menezes, na forma do
art. 580, CPP, mantidos os demais termos da respeitável sentença recorrida. Decisão unânime.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº . Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relator: Des.
Julio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 19/08/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO NOS ARTIGOS 157, § 2º, II, E 159, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 2º, CAPUT, DA LEI Nº. 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69
DO CPB, A UMA PENA DE 20 (VINTE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES
DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME INICIAL FECHADO,
E PAGAMENTO DE 20 (VINTE) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
PRETENSÕES RECURSAIS: 1) PRELIMINAR. DECRETAÇÃO DE SANÇÃO
DE NULIDADE: 1.1) CERCEAMENTO DE DEFESA POR IMPOSSIBILIDADE
DE ACESSO INTEGRAL AOS AUTOS E A MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO A DEFESA DO APELANTE. DESLINDE PROCESSUAL HÍGIDO COM
OPORTUNIZAÇÃO DO DEVIDO CONTRADITÓRIO EM TODAS AS ETAPAS
PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL À MAGISTRADA DE PRIMEIRO GRAU RELATIVO AO REGISTRO DA INSTRUÇÃO, BEM COMO DE
QUALQUER RECUSA DELIBERADA DO JUÍZO. RECORRENTE QUE SE LIMITA A MENCIONAR O SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA, SEM ARTICULAR EM QUAIS CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS ESTARIAM REVELADOS TAIS MALEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO
ART. 563 DO CPPB. 1.2) INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPPB. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. VÍTIMAS QUE VISUALIZARAM DIVERSAS FOTOGRAFIAS, NÃO
HAVENDO INDUÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS AO RECONHECIMENTO
DO APELANTE. OFENDIDOS QUE, INCLUSIVE, NÃO APONTARAM FORMALMENTE O RECORRENTE COMO UM DOS AUTORES DOS FATOS
DESCRITOS NA DENÚNCIA, INOBSTANTE TENHAM DECLARADO AOS
AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA QUE JEOVÁ EVERALDO DA COSTA
FOI UM DOS HOMENS QUE REALIZARAM O SEQUESTRO, OBRIGANDO-OS A ACOMPANHAR O GRUPO CRIMINOSO. RECUSA EM TEXTUALIZAR O RECONHECIMENTO JUSTIFICADA À AUTORIDADE POLICIAL,
EM RAZÃO DA VIOLÊNCIA EMPREGADA PELOS DENUNCIADOS - GRAVE ABALO EMOCIONAL E PROFUNDO TEMOR DE REPRESÁLIA À FAMÍLIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE APENAS CORROBOROU
OS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ACERCA DA AUTORIA, DEMONSTRADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1.3) NÃO REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZ. PRESCINDIBILIDADE. FALTA
DE PREVISÃO NA LEI Nº. 9.296/96. IDENTIFICAÇÃO REALIZADA POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. LASTRO PROBATÓRIO PRODUZIDO NA FASE
JUDICIAL QUE CONFIRMA AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NA CAPTAÇÃO
DAS CONVERSAS TELEFÔNICAS ACOSTADAS AOS AUTOS. 1.4) AUSÊN-
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CIA DE DEGRAVAÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS OBJETOS DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. INEXIGÊNCIA. TRANSCRIÇÕES DAS CONVERSAS CAPTADAS QUE FUNDAMENTARAM A DENÚNCIA DEVIDAMENTE
REALIZADA NOS RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA DISPONIBILIZADOS
ÀS PARTES, ASSEGURANDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
PRELIMINARES REJEITADAS. MERITUM CAUSAE. 2.1) ABSOLVIÇÃO.
INACOLHIMENTO. APELANTE QUE, JUNTAMENTE COM OS DEMAIS
DENUNCIADOS (QUATRO), AGINDO EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS,
COM DIVISÃO DE TAREFAS E FORTEMENTE ARMADOS (COM FUZIL,
INCLUSIVE), SEQUESTRARAM AS VÍTIMAS (GERENTE E ESPOSA) EM
SUA RESIDÊNCIA, COM O OBJETIVO DE SUBTRAIR DINHEIRO, COMO
CONDIÇÃO DE RESGATE, DA AGÊNCIA DO BANCO BRASIL DA CIDADE
DE BOA NOVA. DURANTE A AÇÃO DELITUOSA FORAM SUBTRAÍDOS,
AINDA, PELOS AGENTES, MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, O
APARELHO CELULAR E UM RELÓGIO DE PULSO DE UMA DAS VÍTIMAS.
APELANTE QUE, ASSOCIOU-SE A DIVERSOS AGENTES (QUATRO IDENTIFICADOS E DENUNCIADOS), DE FORMA ESTRUTURADA, ESTÁVEL
E PERMANENTE, COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM
(ROUBOS E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO). AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO
DE AGENTES, EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (INTEGRAR) PROVADAS. DECLARAÇÕES DAS
VÍTIMAS, DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, PRODUZIDOS SOB O CRIVO
DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, INTERCEPTAÇÕES E BUSCAS, ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA, QUE CONVERGEM
À CONDENAÇÃO. 2.2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE CONCURSO DE
PESSOAS. DESCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NO IN FOLIO, QUE DEMONSTRA, ESTREME DE DÚVIDAS, A PRÁTICA DO CRIME EM CONCURSO DE MAIS UMA PESSOA, EM UNIDADE
DE DESÍGNIOS. 2.3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO § 1º,
DO ART. 159 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO POR BANDO OU QUADRILHA. CONCEITO EXTRAÍDO DO ART. 288 DO CPB. COMPROVADA NOS FÓLIOS A ASSOCIAÇÃO DE MAIS DE TRÊS PESSOAS COM
A FINALIDADE DE PRATICAR CRIMES. 2.4) APLICAÇÃO DA REGRA DO
CRIME CONTINUADO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INAPLICABILIDADE. ALÉM
DE OS DELITOS POSSUÍREM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS (TEORIA OBJETIVO-SUBJETIVA ADOTADA PELA JURISPRUDÊNCIA), NÃO SE TRATAM
DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, OU SEJA, NÃO INTEGRAM O MESMO
TIPO PENAL, IMPEDINDO O RECONHECIMENTO DA FICÇÃO JURÍDICA
DO CRIME CONTINUADO. INCIDÊNCIA DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. 2.5) CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INACOLHIMENTO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE OUTRAS EMPREITADAS
CRIMINOSAS COM O MESMO MODUS OPERANDI (EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS). INEXISTÊNCIA DE MEDI
DAS MENOS GRAVOSAS ADEQUADAS PARA A PROTEÇÃO DA COLETIVIDADE. APELANTE PRESO PREVENTIVAMENTE DURANTE TODA A
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMPARO LÓGICO NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONCLUSÃO: PRELIMINARES REJEITADAS E, NO
MÉRITO, RECURSO IMPROVIDO.
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ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de APELAÇÃO CRIMINAL de nº 000200492.2014.8.05.0199, em que figura como Apelante JEOVÁ EVERALDO DA COSTA MAIA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores
integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, REJEITAR as preliminares de nulidade, e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Criminal interposta por Jeová Everaldo da Costa Maia, em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Crime, Júri, Execuções Penais e Infância
e Juventude da Comarca de Poções, nos autos da Ação Penal Pública incondicionada em epígrafe.
Narra a exordial, in verbis:
“(...)
Consoante notícias oriundas do procedimento administrativo informativo acostado aos autos, no
dia 04 em agosto de 2014, por volta das 07:00h, na Avenida Cônego Pithon, n° 914, Bairro Idaiá,
Poções — BA, os denunciados, armados e agindo em comunhão de esforços e divisão de tarefas,
sequestraram as vítimas Edivaldo Joaquim dos Santos e Érica Cardoso Oliveira com o fim de obter, para si, dinheiro e valores da Agência do Banco do Brasil da cidade de Boa Nova, como condição ou preço do resgate. Ainda de acordo com as investigações, os denunciados constituíram, promoveram e integraram, pessoalmente, uma verdadeira organização criminosa destinada à prática
de diversos crimes graves, como roubos e extorsões mediante sequestros, com o intuito de obter
valores pertencentes a bancos de cidades pequenas, sendo caracterizada pela profissionalização
delitiva, pelo emprego de armas de grosso calibre e de uso restrito, e pela divisão de tarefas.
Conforme apurado no dia, hora e local mencionados, previamente ajustados, os denunciados Gilnei e Jeová, ambos armados, aproveitando-se do momento em que as vitimas se preparavam para
sair, adentraram a residência do casal e anunciaram o sequestro, afirmando que iram subtrair o
dinheiro da agência da qual era gerente a vítima Edivaldo.
Consta dos autos que, logo em seguida, as vítimas foram constrangidas a entrar no carro da família, na companhia dos agentes, sendo a vítima Edivaldo obrigada a conduzir o veículo, um Ford
focus Sedan, em direção à rodovia BR-116. Infere-se do caderno policial que, durante o percurso,
próximo à saída de Poções, surgiu o veículo Fiat/Strada, de cor preta, ostentando placa policial n°
NYP-6414, com inscrição em Ubaitaba-BA, contendo mais dois integrantes da organização criminosa, que agiam - em comunhão de esforços, momento em que foi determinado à vítima Edivaldo
que o seguisse, porém sem ultrapassá-lo.
Narra o inquérito que o casal foi levado para uma propriedade rural distante a alguns quilômetros
do município de Boa Nova onde desembarcaram. No local, os agentes passaram as orientações à
vítima Edivaldo sobre a arquitetura da empreitada criminosa e sobre as condições para libertação
da sua mulher, inclusive esclarecendo que deveria seguir com seu próprio carro até a agência em
Boa Nova e aguardar a chegada do funcionário que o auxiliaria na abertura do cofre e retirada
do dinheiro assim como novas instruções. Assim a vítima procedeu.
No mesmo instante a vitima Érica foi posta no banco traseiro do veículo Fiat/Strada, de cor preta,
e levada para outro local, em direção a Boa Nova. Infere-se dos autos que, no trajeto, o denunciado Remo, conduzindo o seu veículo Fiat/Strada, de cor branca, na companhia de outros integrantes da organização, também agindo em comunhão de esforços, juntou-se ao bando, e foram
todos a uma propriedade rural, pertencente a este mesmo acusado. Versa o caderno policial que,
no local, a vítima Érica foi desembarcada e mantida em cativeiro por aproximadamente 01h30min,
vigiada por dois infratores armados com fuzil. Logo após, um dos agentes informou que o plano
fora frustrado e todos partiram em direção às proximidades do povoado de Planalto-Iris, onde,
por volta das 10:00h, libertaram a vítima e fugiram.
109

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Extrai-se do inquérito policial que apesar do arquitetado plano e da experiência dos criminosos,
a RESEG, órgão de segurança institucional do Banco do Brasil, comunicou a ação delituosa à
polícia, a qual deslocou-se para a agência de Boa Nova e impediu a saída da vítima Edivaldo com
o dinheiro.
Apurou-se que, durante a ação criminosa o denunciado Gilnei, mediante o uso da violência já narrada e com o suporte e adesão dos seus comparsas, ainda subtraiu, para si, o celular Galaxy Win,
Sansung, de propriedade da vítima Érica, e um relógio de pulso, da marca Technos, pertencente
à vítima Edivaldo. Apurou-se que Gilnei, posteriormente, vendeu o celular mencionado para seu
primo, Rodrigo Mascarenhas de Souza pelo valor de R$500,00 (quinhentos reais).
As investigações revelaram que todos os denunciados engendraram e integraram uma perigosa,
armada e duradoura organização criminosa, possivelmente constituída na região de Itaberaba
— BA, composta por mais de quatro indivíduos, alguns ainda não identificados, notável por sua
organização interna, pela especialização dos membros, pela eficiência na comunicação interna,
e pela divisão de tarefas, destinada a praticar diversos crimes, como roubo e extorsões mediante
sequestro, contra instituições financeiras bem como contra seus funcionários e seus familiares.
Conforme restou apurado, os denunciados estão envolvidos no sequestro de gerentes e na subtração de valores de bancos de vários outros municípios da Bahia, inclusive de Maracás, em novembro de 2011; de Jitaúna, em abril de 2013; e de Iaçú, em 28 agosto de 2014, ou seja poucos dias
após o evento narrado nesta denúncia.
Apesar de as (....) preliminares não terem logrado êxito em especificar a conduta denunciado
Fernando, como é ordinário dos crimes que envolvem organizações criminosas de tamanha a periculosidade e especialização dos agentes, apurou-se a sua efetiva participação na ação delituosa
ora narrada, o seu pertencimento à organização criminosa e a sua coautoria em outros crimes da
mesma espécie.
Importa dizer que o denunciado Fernando foi preso em setembro de 2014, em Vitória da Conquista, em cumprimento a mandado de prisão expedido em Maracás, oportunidade em que foi flagrado
na companhia do denunciado Remo. Na mesma ocasião, o denunciado Fernando apresentou um
RG falso em nome de Hernandes de Oliveira Jesus. Ademais, também foi encontrado o veículo
Fiat/Strada, de cor branca, utilizado pelo menos nas empreitadas criminosas de Boa Nova e de
MO, de propriedade de Remo, no qual foram encontrados escondidos, na lateral esquerda da caçamba, por baixo da proteção plástica, cinco pacotes de cédulas de dez reais ainda com os lacres
do Banco Central, totalizando a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), posteriormente reconhecidos como sendo os pacotes subtraídos da agência de Iaçu.
(...)” (sic) (Evento nº. 13514922, fls. 02/04).

Por tais fatos, o Apelante restou denunciado pela prática dos delitos descritos no art. 157, § 2º,
I e II, e 159, § 1º, todos do Código Penal Brasileiro e, art. 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/13, tendo o juízo a
quo recebido a Denúncia em 27.02.2015 (Evento nº. 13514922, fl. 130).
Ultimada a instrução criminal, sobreveio a respeitável sentença (evento nº. 13514926, fls.
62/80), que extinguiu a punibilidade dos agentes Gilnei de Souza Santos, Remo dos Santos Brito
Souza e Fernando Carvalho Santana, com fundamento no art. 107, I, do CPB (morte do agente) e julgou procedente a pretensão acusatória, condenando o Recorrente Jeová Everaldo da Costa Maia pela
prática dos delitos descritos nos artigos 159, § 1º (12 (doze) anos de reclusão), e 157, § 2º, II (05 (cinco)
anos, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa), ambos do Código Penal Brasileiro e, art. 2º, caput, da
Lei nº. 12.850/13 (03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa), na forma do art. 69 do CPB, sendo
fixada a reprimenda final do Apelante em 20 (vinte) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
A sentença foi publicada no DJe no dia 26/10/2020 (Evento nº. 13514926, fl.86).
Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, sanção de
nulidade, para que “seja anulada a sentença, declarando a nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, haja vista, a defesa técnica não teve acesso aos autos em sua íntegra como também
não teve acesso as mídias com gravação da audiência de instrução e julgamento, apesar de ter solicitado ao cartório, o que ocasionou um grande prejuízo para a defesa técnica do Acusado; (...) seja
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declarada a nulidade dos reconhecimentos realizados pelas vítimas no correr da persecutio, em especial na fase inquisitiva, pois não foram obedecidas as formas conforme preceitua o art. 226 do CPP,
desentranhando-os do processo, nos termos tudo com fundamento e sob pena de violação do artigo
52 inciso LVI, da CF/88, artigo 89, da CADH e artigo 564, inciso c/c artigo 226 e 157, caput, todos
do CPP” (sic), bem como “das interceptações telefônicas, diante da não transcrição dos diálogos na
integra, sobretudo porque não fora realizada pericia comparativa de voz” (sic).
No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência probatória, apontando a fragilidade
dos elementos coligidos aos fólios; “a exclusão do crime previsto no art. 2°, § 2º, da Lei Federal n°
12.850/13, haja vista, não restou configurado e pela ausência de provas da participação do Acusado
em tal delito” (sic) e, subsidiariamente, “a exclusão da qualificadora relativa ao art. 157, § 2°, incs. II
do código penal (concurso de agentes), em razão da inexistência de concurso dos agentes; a exclusão da qualificadora do art. 159 do CP, em razão da não comprovação do período de 24 horas nem
tampouco que o crime fora cometido por quadrilha ou bando, com a consequente redução da pena
aplicada ao Apelante; (...) a exclusão da causa de aumento do crime previsto no art. 157 do CP; (...) o
reconhecimento da continuidade delitiva e do Bis in idem” (sic) e o direito de recorrer em liberdade.
Prequestionou “a matéria ventilada nestas razões, quer no bojo da exposição acima, quer
nesta síntese final, especificamente no que tange ao art. 5°, XXXV, XLVI, LV e LVII, CF/88, bem
como aos arts. 13, 14, 29, 59 e 157, todos do CP, art. 386, inc. VII do CPP e art. 593, inciso I, todos do
CPP.” (sic) (Evento nº. 13514926, fls. 91/121).
Contrarrazoando, o órgão ministerial rechaçou as teses defensivas, argumentando a plena
higidez da sentença guerreada, requerendo que seja ela integralmente mantida (Evento nº. 13514926,
fls. 136/155).
Encaminhados os fólios à douta Procuradoria de Justiça, o ilustre membro do Parquet exarou manifestação, opinando pelo conhecimento e improvimento do apelo. (ID nº. 15882713).
Os autos foram inicialmente distribuídos para a relatoria da eminente Desembargadora Soraya Moradillo Pinto, que em decisão inserta no evento nº. 16331887, declarou o seu impedimento, na
forma do art. 144, VIII, do CPC, para processar e julgar os autos nº 0002004-92.2014.8.05.0199.
A Defesa apresentou nesta instância memoriais, pugnando pela absolvição do Apelante
(Evento nº. 16278201).
VOTO
CONHECE-SE DO RECURSO, PORQUE PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
Ab initio, impende o exame das preliminares arguidas pela Defesa.
1 - Decretação da nulidade do processo. Existência de atipicidades processuais:
1.1 – Cerceamento de Defesa. Impossibilidade de acesso a íntegra dos autos e a mídia
contendo a gravação da audiência de instrução e julgamento.
A prefacial não merece acolhimento.
O exame acurado dos autos releva um deslinde processual absolutamente hígido, com
oportunização do devido contraditório em todas as etapas processuais, não se verificando qualquer
cerceamento a Defesa do Apelante, na medida em que o seu causídico teve oportunidade de se
manifestar em todos os atos do processo, participando igualmente da colheita da integralidade do
arcabouço probatório.
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Ademais, não se constata qualquer pedido formulado à Magistrada a quo relativo ao registro
das audiências de instrução e julgamento, ou, como bem destacou o Parquet em suas contrarrazões,
qualquer “recusa deliberada do juízo”, o que também foi observado pela douta Magistrada sentenciante às fls. 65/66, do édito condenatório, oportunidade em que afirma a inexistência de solicitação
do arquivo de mídias àquele juízo (evento nº. 13514926).
Não passou in albis a existência de mensagens de correio eletrônico entre a Defesa e o
Diretor de Secretaria do juízo de origem (evento nº. 13514923, fls. 130/131). Todavia, como dito, em
nenhum momento restou demonstrado que foi formulado um pedido formal a Magistrada de primeiro
grau. Do mesmo modo não se infere que servidor tenha inviabilizado o acesso da Defesa ao referido
arquivo de mídia, mas uma impossibilidade técnica de envio desta por e-mail, em razão da extensão
do arquivo.
Desse modo, se houvesse realmente uma possibilidade, mínima que fosse, de prejuízo a
Defesa, esta, sem dúvida, teria envidado esforços junto ao juízo a quo para obtenção da referida mídia eletrônica, oportunidade em que a Magistrada de primeiro grau se manifestaria a respeito do seu
requerimento.
A Defesa quedou-se inerte, portanto. E a razão disto é que participou de todas as etapas do
processo, inclusive, da audiência de instrução em julgamento, tendo amplo acesso a todo acervo probatório, não se evidenciando, desse modo, a alegada nulidade por cerceamento de defesa.
Ressalte-se, inclusive, que o referido arquivo de mídia audiovisual também não fora enviado
por e-mail para o Parquet, pelas mesmas razões de impossibilidade técnica, consoante se verifica à
fl. 133 do evento nº. 13514926, o que demonstra, por mais essa vertente, qualquer recusa imotivada,
inclusive, da serventia.
Ademais, como é sabido, só há nulidade quando evidenciado concretamente o prejuízo, no
esteio do que dispõe o art. 563 do CPPB, o que não ocorrera no caso dos fólios, em que o Recorrente
limitou-se a mencionar suposto cerceamento de defesa, sem sequer articular em quais consequências
processuais estariam revelados tais malefícios.
Não é demais mencionar mais uma vez, em arremate, que o Apelante poderia perfeitamente
ter solicitado a Magistrada de primeiro grau a referida mídia eletrônica, atitude que não adotou, não
sendo admissível, agora, em sede recursal, pretender ver reconhecida a nulidade em exame.
Assim, descabida a preliminar aventada.
1.2 - Inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPPB. Reconhecimento
fotográfico.
O procedimento a ser observado no reconhecimento fotográfico, por analogia, é o mesmo
indicado no art. 226 do CPPB para o reconhecimento de pessoas, sendo admitido uma vez corroborado o reconhecimento por outros elementos de prova constante nos autos.
Pois bem.
In casu, descabe falar em nulidade por inobservância do procedimento previsto pelo art. 226
do Código de Processo Penal Brasileiro.
Como se sabe, o referido dispositivo indica que, se possível, o indivíduo a ser reconhecido
deve ser colocado ao lado de outros com características semelhantes, sendo oportuno transcrever o
seu conteúdo:
“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á
pela seguinte forma: I-a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a
pessoa que deva ser reconhecida; Il-a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se
possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver
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de fazer o reconhecimento a apontá-la; III-se houver razão para recear que a pessoa chamada
para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face
da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV-do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela
pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Parágrafo
único. O disposto no no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em
plenário de julgamento.” (Grifos acrescidos).

Não se olvida, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “a mudança jurisprudencial acerca do necessário rigor ao cumprimento dos preceitos contidos no art. 226, do Código de
Processo Penal” (sic).
In casu, contudo, não se verifica a existência de violação às formalidades do art. 226 do
CPPB, haja vista que, de acordo com o probatório dos autos, a autoridade policial, por ocasião do
reconhecimento fotográfico, exibiu às vítimas várias fotografias, não tendo induzido, como afirma
a Defesa, em nenhum momento, o reconhecimento do Apelante, merecendo destaque os seguintes
trechos das suas declarações em juízo:
“que no dia seguinte aos fatos, foram na Delegacia, oportunidade em que foram mostradas muitas
fotografias; (...)” (sic) (Érica Cardoso Oliveira. Evento nº. 13514926. Trechos extraídos da sentença, grifos acrescidos).
“(...) que se lembra que foram apresentadas fotografias para a sua esposa; que na época e até hoje
ela vive muito abalada, tendo desenvolvido síndrome do pânico; que foram apresentadas diversas
fotografias para o declarante, porém o declarante não se recorda de ter reconhecido ninguém;
(...)”. (sic) (Edivaldo Joaquim dos Santos. Evento nº. 13514926. Trechos extraídos da sentença,
grifos acrescidos).

Ademais, o reconhecimento fotográfico em questão não se constituiu em prova indelével da
autoria delitiva no caso vertente, restando as condutas e autoria do Apelante evidenciadas também
por fartos e seguros elementos de prova, reproduzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
aptos a sustentarem a sua condenação, como se demonstrará no exame do mérito do presente recurso.
Nesse sentido:
“(...)
1. O reconhecimento fotográfico constitui prova inicial que deve ser referendada por reconhecimento presencial do suspeito e, ainda que o reconhecimento fotográfico seja confirmado em juízo,
não pode ele servir como prova isolada e única da autoria do delito, devendo ser corroborado por
outras provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa.
2. Neste caso, porém, não se pode dizer que a condenação teve por lastro exclusivo o reconhecimento do agravante pelas vítimas, sendo certo que o conjunto probatório apresenta outros elementos que formaram a convicção do magistrado, levando-o a acolher a pretensão acusatória.
(...)
4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 669.563/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 08/06/2021).

Com esses fundamentos, rejeita-se a preliminar.
1.3 – Nulidade do processo em face da ausência de perícia para identificação de voz,
captada nas interceptações telefônicas, requerida pela Defesa.
Melhor sorte não assiste a Defesa.
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É pacífico o entendimento no Tribunal da Cidadania pela prescindibilidade da perícia fonética
para identificação das vozes captadas por intermédio de interceptações telefônicas, em razão de expressa falta de previsão na Lei nº. 9.296/96, quando possível a sua identificação por outros meios de prova,
ao que se subsume o caso ora em testilha, no qual o lastro probatório colhido ao longo da instrução
corrobora as informações colhidas na captação das conversas telefônicas ora acostadas aos autos.
Neste sentido:
“(...)
10.2. Esta Corte Superior entende desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações,
salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto. Conforme consta do julgado recorrido, em nenhum momento a defesa dos agravantes questionou a autenticidade dos diálogos interceptados ou, em primeiro grau, postulou a realização da
perícia de voz, não havendo, portanto, interesse a amparar a alegação de nulidade.
(...)” (STJ. REsp 1501855/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado
em 16/05/2017, DJe 30/05/2017).

Dessa forma, não se verificando a configuração da nulidade, resta afastada a preliminar arguida.
1.4 – Nulidade das interceptações telefônicas, em razão da ausência de degravação integral das conversas captadas.
Examinando os documentos constantes dos autos, verifica-se a existência de transcrições
dos diálogos que fundamentaram a Denúncia nos Relatórios de Inteligência insertos no evento nº.
13514922 (fls. 60/76), devidamente disponibilizados às partes, assegurando, portanto, ao Recorrente
o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual rejeita-se a prefacial.
De todo modo, a Lei nº. 9.296/96 não traz qualquer exigência no sentido de que deve ser
realizada a degravação integral dos diálogos objeto da interceptação telefônica, sendo este também o
reiterado posicionamento do Tribunal da Cidadania, consoante in verbis:
“(...)
2. A jurisprudência desta Corte Superior é uníssona no entendimento de que a transcrição integral
do conteúdo da degravação das interceptações telefônicas é dispensável. São imprescindíveis tão
somente os trechos que dizem respeito ao investigado – embasadores da denúncia -, para que,
assim, sejam exercidos o contraditório e a ampla defesa.
(...)” (AgRg no Resp 1670055/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, Dje 18/05/2021).

Rejeitadas as preliminares aventadas, passa-se ao exame meritório.
2 – Pleito absolutório.
Compulsando o conjunto probatório dos autos com percuciência, constata-se, de logo, não merecer acolhida a aventada tese de insuficiência probatória, devendo ser mantida a condenação objurgada.
As materialidades delitivas evidenciam-se pelo auto de exibição e apreensão de fl. 78 (evento
nº. 13514922); pelo auto de restituição de fl. 107 (evento nº. 13514922); nas degravações telefônicas,
bem como através dos demais elementos de prova vertidos nos autos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
O bojo probatório dos autos é igualmente contundente no sentido de demonstrar as autorias
dos delitos imputados ao Recorrente.
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Com efeito, a prova angariada ao caderno processual não deixa dúvida acerca da existência
de uma organização criminosa bem estruturada e composta por vários elementos, tendo sido identificadas pela investigação deflagrada a partir dos delitos oram em testilha, pelo menos quatro pessoas,
as quais restaram denunciadas na presente ação penal.
Do mesmo modo, resta evidenciada no farto material probatório a divisão de tarefas entre os
agentes, fortemente armados, inclusive com um fuzil, com o objetivo de obter vantagem econômica, mediante a prática do crime de extorsão mediante sequestro do gerente do Banco do Brasil da cidade de Boa
Nova e da sua esposa, como condição de resgate, para subtrair dinheiro da referida instituição bancária.
As vítimas descreveram as práticas delitivas com riqueza de detalhes, trazendo relatos que
demonstram uma estrutura interna bem organizada entre os integrantes do grupo criminoso, concluindo os investigadores do Grupo Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras
– GARCIF, após uma grande investigação que resultou em interceptações telefônicas e apreensões,
entre outros, que o Apelante integrou a organização criminosa que, mediante violência e grave ameaça, seguindo o mesmo modus operandi, praticava subtrações e extorsões mediante sequestro nas
cidades de Maracás, Iaçu e Jitaúna, o que restou judicializado através dos depoimentos dos agentes
estatais, os quais serão transcritos ao longo deste Acórdão.
Pois bem.
1º Fato. Extorsão mediante sequestro. Art. 159, § 1º, do CPB.
In casu, consoante narrado na Denúncia e devidamente demonstrado pela prova acostada ao
caderno processual, o Apelante, juntamente com os demais denunciados (quatro), agindo em comunhão de desígnios e com divisão de tarefas, sequestraram as vítimas Edivaldo Joaquim dos Santos
e Érica Cardoso Oliveira, em sua residência, com o objetivo de subtrair dinheiro, como condição de
resgate, da Agência do Banco do Brasil, localizada no Município de Boa Nova (condição de resgate),
da qual o ofendido Edivaldo Joaquim dos Santos era gerente.
Nesse ponto, transcreve-se parte dos bem lançados parágrafos explicativos da nobre magistrada de primeiro grau acerca do tipo penal em comento:
“(...)
Sobre referido delito, importa salientar que o agente priva a vítima de liberdade, com o fim de
obter uma vantagem. O artigo 159 fala em ‘qualquer vantagem’. Sobre o tema, assegura o ilustre
professor Damásio que “qualquer vantagem diz respeito à ‘qualquer vantagem’ mesmo, sendo
irrelevante que seja devida ou indevida, econômica ou não econômica (...).
O objeto jurídico protegido pela norma é a inviolabilidade patrimonial e a liberdade de locomoção. Em que pese haver ofensa à liberdade pessoal, trata-se de crime contra o patrimônio, pois o
sequestro é crime meio para obter vantagem patrimonial.
Diante da natureza formal da conduta, a sua consumação se dá no próprio sequestro, acompanhando a peculiar característica de permanência que o delito apresenta o prolongamento da
vítima no cativeiro.
(...)
Quanto à qualificadora insculpida na parte final do §1º do artigo 159 do Código Penal, salienta-se
trata-se de conduta que se refere à extorsão mediante sequestro praticada por quadrilha ou bando,
definida em norma doutrinariamente classificada como norma penal em branco, cujo complemento se encontra no artigo 288, do Código Penal, o qual preconiza, verbis:
Associação Criminosa
Art. 288. Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes:
Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos
Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente.
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(....)
Manuseando cuidadosamente os autos, desde já, ressalto que se depreende, de forma segura, que
o Réu JEOVÁ EVERALDO DA COSTA MAIA, em companhia dos corréus Gilnei, Remo e Fernando, efetuou o sequestro das vítimas Edivaldo e Érica, abordando-as em sua casa, com a finalidade
de obter valores da agência do Banco do Brasil da cidade de Boa Nova, como condição de resgate,
vez que o sr. Edivaldo era funcionário/gerente daquela agência. Restou provado ainda que a vítima Érica ficou em poder dos sequestradores, na zona rural de Boa Nova, tendo sido liberada após
a informação, por um dos agentes, que a empreitada criminosa fora frustrada. Assim o acusado
fez parte do grupo que sequestrou as vítimas Edivaldo e Érica, com o fim de extorquir dinheiro da
Instituição Financeira Banco do Brasil.
(...)
Quanto à qualificadora, repito esclarecendo que, para a configuração do delito de associação
criminosa, denota-se necessária a participação de, no mínimo, 03 (três) ou mais pessoas e, conforme se depreende da prova dos autos, em especial das declarações da vítima e do depoimento
dos policiais, houve a participação de, pelo menos, quatro agentes, sendo que Jeová e Gilnei foram
reconhecidos pelas vítimas como as pessoas que arrebataram-nas de sua casa; além de mais dois
agentes que juntaram-se à associação, na saída de Poções, a bordo do veículo Fiat/Strada de cor
preta.
Verifico, portanto, a presença dos requisitos para a tipificação do ilícito, no que se refere à quantidade de agentes, restou demonstrado que pelo menos quatro elementos participaram do crime.
Ainda, frise-se, que os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial como na judicial, dão conta da existência da associação criminosa, de todo o planejamento do sequestro, ou da combinação
de outros delitos.
A análise geral já efetuada, assim como a investigação produzida e constante nos autos, dá conta
de que foram praticados outros delitos pelo grupo além do sequestro ora analisado, aspecto que
não enseja dúvidas, consoante avaliado das apurações extraídas dos autos, ter sido comprovada,
uma reunião estável e permanente, tratando-se de verdadeiro grupamento criminoso, que reúne-se com a finalidade de praticar crimes.
Verifica-se que a prova oral produzida pela acusação demonstra-se segura e coerente, expondo,
detalhadamente, toda a mecânica delitiva.

2º Fato. Roubo Circunstanciado. Art. 157, § 2º, I e II, do CPB.
Exsurge dos autos que durante a ação delituosa foram subtraídos pelos agentes, mediante
violência e grave ameaça, o aparelho celular da vítima Érica Cardoso Oliveira, modelo Galaxy Win,
marca Samsung e, ainda, um relógio de pulso, marca Technos.
O aludido telefone celular foi recuperado na cidade de Itaberaba, tendo sido vendido por um
dos denunciados, Gilnei de Souza Santos, a seu primo, Rodrigo Mascarenhas Souza, pelo valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais), consoante degravações telefônicas e declarações prestadas por este à
autoridade policial (Evento nº. 13514922, fl. 79).
3º Fato. Participação em Organização Criminosa. Art. 2º, caput, da Lei nº. 12.850/13.
Infere-se, ainda, dos autos, como já relatado, que o Recorrente, juntamente com os demais
denunciados, integrava uma organização criminosa voltada para a prática de diversos crimes, dentre
eles roubos a valores de instituições bancárias e extorsão mediante sequestro em cidades do interior
do Estado (Itaberaba, Maracás, Jitaúna, Iaçu), caracterizada pela “profissionalização delitiva, pelo
emprego de armas de grosso calibre e de uso restrito, e pela divisão de tarefas” (sic) (Evento nº.
13514922, fls. 02/04).
Acerca do tipo penal ora em testilha, traz-se a colação, mais uma vez, alguns trechos da
sentença de primeiro grau, nos quais a douta magistrada de primeiro grau detalha a conduta do Recorrente de forma judiciosa:
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“(...)
A denúncia trouxe de modo satisfatório a adequação típica da conduta do réu, afirmando que este
integra a organização criminosa composta por mais de quatro pessoas, voltada para a extorsão
mediante sequestro e roubo a instituições financeiras nesta região, apontando ainda a tarefa primordial desempenhada pelo acusado, que seria a “tomar conta das pessoas no cativeiro.”
Nesse contexto, narra a arrebatação das vítimas na residência e a condução da Sra. Érica até o
cativeiro, na zona rural do município de Boa Nova.
No presente caso, a comprovação de que o réu integra organização criminosa é extraída dos
relatórios de investigação, da interceptação telefônica, dos autos de apreensão e a das provas
testemunhais.
Os policiais, por meio das investigações e de informações dos outros colegas integrantes do GACIF, identificaram que esta mesma organização criminosa praticara crimes contra instituições
financeiras em Iaçu, Maracás, Jitaúna, Jequié e Boa Nova. Inclusive, foram abordados em Eunápolis quando se preparavam para o cometimento de crimes na região”.

Os agentes de segurança pública, quando ouvidos em juízo, confirmaram os elementos de
prova angariados na fase inquisitorial. Senão veja-se:
Testemunha arrolada pelo MP: IPC ANDRÉ LUIZ CUR VELO DE MAGALHÃES “afirmou que
Gilnei e Fernando foram mortos em 2018 em troca de tiros com as forças policiais de Goiás,
quando tentavam sequestrar um gerente da agência bancária Campos Belos-GO; que na época o
gerente da cidade de Boa Nova foi tomado em sequestro quando saía de sua casa; que os agentes
seguiram em direção a Boa Nova; que havia um pick-up estrada preta, que seguiram para uma
propriedade rural em Itagi; que as forças policiais impediram a saída do gerente da agência;
que então a família foi solta; que na época tomou conhecimento da existência de uma quadrilha
especializada neste crime; que houve um sequestro em Maracás, onde foi sequestrada a mãe de
um gerente; que entraram em contato com os colegas e levantaram as fotografias das pessoas que
estavam envolvidas; que a pessoa sequestrada de Maracás, reconheceu Fernando; que passaram
a investigar e descobriram que também faziam parte do grupo Fernando, Gilnei (Nei do Bode),
Remo, Jeová e Diógenes; que estes agentes também participaram de crimes em Iaçu, Jitaúna e em
outras cidades que não se lembra em crime contra instituição financeira; que parte da quadrilha
foi presa em Eunápolis, por crimes que seriam praticados em Itagimirim; que foram tiradas fotografias desses agentes levaram para as vítimas de Boa Nova; que as vítimas de Boa Nova reconheceram Jeová como sendo uma das pessoas que participaram do crime; que as vítimas na época
ficaram com medo de represália e apesar de reconhecerem os autores, não quiseram formalizar;
que então os investigadores fizeram o relatório afirmando que estes teriam sido reconhecidos; que
não se recorda a data em que os autores foram presos em Eunápolis, mas sabe que também foram
encontrados explosivos; que estava presente no momento em que Érica e Edvaldo reconheceram
Gilnei, Fernando, Remo e Jeová; que na verdade não se recorda se Remo e Fernando foi reconhecido, mas com certeza foram reconhecidos Gilnei e Jeová; que ambas as vítimas reconheceram os
autores; que foi roubado o celular da vítima e após o sequestro o celular foi recuperado na cidade
de Itaberaba com um primo de Gilnei, qual teria vendido o aparelho por R$500,00; que além disso
também foi roubado um relógio tecnos; que houve provas da prática dos demais crimes contra instituições financeiras; que a base da quadrilha era Itaberaba, de onde eram oriundos; que não sabe
como era a divisão de tarefas no grupo, sabendo dizer apenas que todos o integravam; que não tem
informações se o Jeová praticou crimes recentes, mas sabe apenas que ele estava preso; que acredita que a organização criminosa perdurou de 2014 até a morte dos demais integrantes, quando foi
dissolvida; que Remo faleceu em Ilhéus em 2017 e os demais em 2018; que Jeová foi preso também;
que a partir de então cessaram os crimes na região; que Jeová integrou a organização criminosa
durante todo esse período; que não tem conhecimento se Jeová foi preso no contexto das outras
operações; que também não sabe dizer se houve expedição de mandado de prisão contra Jeová em
Maracás”. (Trechos extraídos da sentença, grifos acrescidos).
“Testemunha arrolada pelo MP: IPC MARCELO FERREIRA DE SOUSA “afirmou que à época
compunha o GACIF que era responsável por investigar crimes contra instituições financeiras,
inclusive extorsões; que tomou conhecimento do arrebatamento das vítimas Edivaldo e Érica, com
o fim de sacar o dinheiro do Banco de Boa Nova; que como já vinham investigando os crimes na
região, tendo obtido informações sobre os autores e modus operandis, como rotas de fugas; que
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a rota de fuga da cidade de Itagibá conduzia à região de Remo; que as investigações apontaram
que ele tinha uma propriedade rural para ondem levavam as vítimas para esse lugar; que no crime de Boa Nova, foi roubado o aparelho celular de Érica; que após a interceptação telefônica,
descobriram que o aparelho estava em Itaberaba, onde residiam Fernando, Gilnei e Jeová; que
o aparelho havia sido vendido por Gilnei ao seu sobrinho por R$500,00 (quinhentos reais); que a
equipe de lá ouviu o receptador, que confessou ter comprado de Gilnei, após a apresentação de
fotografias; que pelas investigações os integrantes eram Fernando, Remo, Gilnei, Jeová e Diógenis; que a organização criminosa durou muito tempo, tendo identificado crimes em Iaçu, Maracás,
Jitaúna, inclusive em Boa Nova; que as equipes de todas regiões, inclusive Itabuna e Itaberaba
repassavam essas informações e tudo levava a eles; que estava presente no dia em que as vítimas reconheceram os autores; que a equipe de Eunápolis compartilhou fotografias de pessoas
reconhecidas naquele local; que apresentaram essas fotos e Érica e Edivaldo reconheceram convictamente que teriam sido Gilnei e Jeová; que estava presente o Delegado também; que apesar
de terem reconhecido com convicção, as vítimas pediram para não formalizar pois tinham muito
medo; que além disso houve muitos outros elementos de provas que levavam aos autores; que em
Vitória da Conquista também prenderam agentes onde encontraram R$5.000,00 reais do banco
de Iaçu; que ao verificar o depoimento de Érica, constava que o veículo era de laçu; que todos os
indícios conduziram aos autores; que o grupo tinha divisão de tarefas; que Fernando e Remo eram
as lideranças e tomavam á frente das investidas; que Gilnei e Jeová eram pessoas mais violentas e
que ficavam com as pessoas em cativeiro; que existem muitos outros detalhes o declarante já não
se recorda mais pelo decurso do tempo; que sabe que Jeová foi investigado por ser homicida na
cidade de Itaberada, mas não se recorda se ele foi preso em outra comarca; que em Eunápolis,
foram abordados salvo engano, Fernando, Nei do Bode (Gilnei), Jeová e Remos; que a equipe do
GACIF de Itabuna tinha mais informações, mas sabe que na época os autores foram abordados
por estarem se preparando para praticar outro crime contra instituição financeira na região; que
salvo engano os autores estavam no mesmo veículo; que pelas imagens que se recorda, viu fotografias da abordagem e os autores estavam juntos no local; que não se recorda o período em que perdurou o grupo, mas foi muito tempo pois as investigações perseguiram vários eventos; que após a
morte dos autores, cessaram as práticas delitivos na região; que Remo trocou tiro com a polícia e
resistiu; que em Ilhéu trocou tiros novamente, porém dessa vez faleceu; que Fernando e Remo praticaram uma extorsão mediante sequestro em Goiás e foram mortos em confronto com a polícia;
que eles estavam fortemente armados, como era prática desse grupo; que não tem informações
se os autores se envolveram em crimes em Bom Jesus da Lapa; que não sabe confirmar se Jeová
foi preso em outros eventos, porém sabe dizer as investigações sempre conduziam para o agente e
seu grupo; que não participou de nenhuma prisão de Jeová; que reafirma que estava presente no
momento do reconhecimento feito por Érica e Edivaldo; que ambos reconheceram convictamente
Jeová e Gilnei; que as vítimas estavam muito amedrontadas e não quiseram formalizar; que era
uma coisa importante para a investigação; que estavam o declarante, o Delegado Elvander, André
Luís e Fabiano César; que então resolveram registrar no relatório, já que são crimes muito difíceis
de ser comprovados; que há época eram praticados muitos crimes na região; que 20 dias após o
crime de Boa Nova os autores ainda praticaram crime em Iaçu; que não se recorda se as vítimas
disseram qual a conduta de cada um dos agentes quando do reconhecimento”. (Trechos extraídos
da sentença, grifos acrescidos).
“Testemunha arrolada pelo MP: IPC FABIANO CÉSAR DOS OLIVEIRA afirmou que o GARCIF
foi montado para apurar crimes contra investigações financeiras; que então foram acumuladas
informações sobre o que estava ocorrendo na época, inclusive oriundos da cidade de Itaberaba,
e das demais regiões do GARCIF; que houve fatos em Maracás, onde foram citados os nomes de
Fernando; que também houve em Jequié, que relacionavam os nomes; que receberam informações
do GARCIF de Itabuna de que o mesmo grupo foi abordado em Eunápolis quando estavam preparando para fazer uma ação criminosa; que foram retiradas fotografias dos agentes; que essas
fotografias foram apresentadas pelos colegas ás vítimas, as quais, segundo os colegas, foram
reconhecidos convictamente; que o declarante participou da abordagem ao veículo onde estavam
Fernando, Remo e Lucas; que Fernando apresentou documento falso; então levaram para a delegacia; que então se dirigiram para a residência de Lucas onde estava o veículo Estrada, onde
foram encontrados R$5.000,00; que as notas batiam com as que haviam sido subtraídas de uma
outra cidade da Bahia; que a quadrilha era formada por Remo, Fernando, Nei do Bode e Vevéu;
que este último é Jeová, réu que se encontra nessa audiência; que esses eram os que tinham mais
conhecimento; que na fotografia apresentada pelos colegas de Itabuna também havia outra pessoa
que não se recorda mais pelo tempo; que parte do bando tinha a função de arrebatar as vítimas,
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enquanto a outra parte ficava com a família durante a extorsão; que, entretanto, não sabe dizer
quem desempenhava cada função; que não estava no local no dia do reconhecimento e não pode
afirmar exatamente quem estava; que não participou do primeiro atendimento das vítimas e não
sabe quem foi que teria arrebatado as vítimas; que o grupo já era investigado e já se sabia da
participação deles, inclusive Vevéu; que salvo engano Jeová foi preso em Jequié, mas não sabe
qual por qual crime; que salvo engano o veículo abordado foi uma estrada branca; que não tem
informação se foi o mesmo banco que assaltou o banco de Bom Jesus da Lapa;” (Trechos extraídos
da sentença, grifos acrescidos).

É preciso destacar que inobstante as vítimas, ao serem ouvidas em juízo, não tenham
declarado formalmente que reconheciam o Recorrente como sendo um dos agentes dos crimes em
exame, tais declarações, em cotejo com a prova vertida nos autos, não se revelam capazes de afastar
a autoria delitiva.
Demais disso, é importante esclarecer que, conforme se constata nos depoimentos testemunhais acima transcritos, os ofendidos foram submetidos a intensa ameaça de morte, sob a mira de
armamento pesado (fuzil), o que sem dúvida gerou em seus espíritos um profundo temor em apontar
um dos seus algozes, justificando a opção por declarar que não o reconheciam, como esclareceram as
testemunhas em juízo.
Insta trazer à lume o seguinte trecho do Relatório de Investigação, inserto no evento nº.
13514922, fl. 84:
“Soubemos através da equipe GARCIF/ITABUNA de que FERNANDO, REMO, DIOGENIS EVANGELISTA DOS SANTOS NETO, GILNEI DE SOUZA SANTOS e JEOVÁ EVERALDO DA COSTA
MAIA vulgo “VEVEU” haviam sido abordados recentemente na cidade de Eunápolis-Ba, oportunidade em que foram fotografados. Tais fotografias nos foram enviadas, as quais levamos para
apreciação do Sr. Edivaldo Joaquim dos Santos e sua esposa Érica Cardoso Oliveira que na
presença dos investigadores e do DPC . Elvander R. de Miranda PRONTAMENTE RECONHECERAM DOIS DOS INFRATORES, sendo estes GILNEI DE SOUZA SANTOS e JEOVÁ EVERALDO
DA COSTA MAIA, no entanto apesar de terem efetuado o reconhecimento, informaram que NÃO
formalizariam tal procedimento alegando temor de uma possível represália dos infratores contra
sua família.” (grifos acrescidos).

Desse modo, do exame dos depoimentos testemunhais já destacados, não resta dúvida de que
o Apelante foi o autor dos delitos descritos na Denúncia e, ainda, que não foi formalmente reconhecido pelas vítimas em razão do intenso sofrimento psicológico provocado pelo modus operandi dos
agentes, notadamente Jeová Everaldo da Costa Maia, descritos como extremamente violentos.
Sobreleve-se que a abordagem em crimes desta natureza, nos quais o alvo da organização
criminosa é a instituição financeira, se desenvolve sob intensas ameaças de morte à família do gerente
(que detém o acesso aos cofres bancários), de modo que este não hesite em colaborar com o grupo
criminoso. Como consequência, as vítimas ficam atemorizadas, com sequelas psicológicas muitas
vezes difíceis de serem curadas, podendo se destacar no caso ora em testilha o estado de saúde mental de uma das vítimas, a Sra. Érica Cardoso Oliveira, relatado no documento de fl. 110 (evento nº.
13514922), ex vi:
“Atesto para devidos fins que, ERICA CARDOSO OLIVEIRA SANTOS, portador do RG 09640662
20, está em acompanhamento psicoterápico há aproximadamente dois anos. Houve grande melhora em seu tratamento, mas atualmente teve recaída devido a um sequestro pelo qual foi submetida,
no qual agravou seu quadro de ansiedade generalizada e gerando episódios de Pânico. Com base
neste acompanhamento, atesto que a mesma se encontra num quadro de transtorno de Pânico e
ansiedade generalizada, portanto não oriento a mesma submeter a qualquer atividade que possa
lhe gerar um stress, que possa ocasionar uma piora em seu quadro clínico. Atesto os demais sintomas apresentados:
CID. 41.0; CID 41.1”. (sic) (Fl. 110).
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Importa deixar assente que o ora Apelante foi um dos agentes que abordou o casal de vítimas
no interior da residência da família, o que por mais essa vertente demonstra que, como relatado pelos
agentes de segurança pública, as vítimas o reconheceram, bem como que diante da violência empregada ainda no seio familiar – intensa ameaça de morte (arma de fogo), culminando por restrição à
liberdade das mesmas em contínua intimidação -, o reconhecimento formal, seja na fase inquisitorial,
seja perante a autoridade judiciária, não seria efetivado por profundo temor de que posteriormente
viessem a ver efetivada a promessa de mal injusto e grave à família.
Sobreleve-se, portanto, que embora as vítimas tenham relatado que não reconheciam o Apelante, deixam evidente o modus operandi dos agentes, do que se extrai sem sombra de dúvidas não
só as práticas delitivas, mas também os motivos das suas negativas em formalizar o que declararam
para os agentes de segurança pública no ato do reconhecimento na fase extrajudicial. Senão veja-se:
Vítima: ÉRICA CARDOSO OLIVEIRA “que em 04 de agosto de 2014 sofreu um sequestro; que
quando seu esposo saía para trabalhar, ele foi abordado por duas pessoas; que foram levados para
uma roça; que foram separados, tendo seu esposo ido para o banco enquanto a declarante permaneceu na posse; que onde estava, ainda chegaram mais pessoas; que posteriormente abandonaram
a declarante em uma beira de estrada; que a roça era no meio de uma fazenda, no meio do mato;
que foram deixados os carros posicionados para fuga; que a declarante ficou apenas parada e não
ouviu o que era conversado; que duas pessoas abordaram a família, sendo um senhor baixo e um
negro mais alto; que conseguiram negociar para não levarem seus filhos; que não se lembra de
ter sido dito nenhum nome; que quando entram em sua casa, os agentes estavam armados, tendo
dito “perdeu, perdeu”; que os agentes levantaram as blusas e mostraram as armas; que na estrada foram encontrados outros agentes em um outro carro; que não se lembra exatamente quantas
pessoas estavam no carro, vez que trocaram de lugares ao chegar na fazenda; que na fazenda se
lembra de mais uma pessoa encapuzada; que a pessoa encapuzada estava na fazenda; que esta
pessoa encapuzada não era a mesma pessoa que estava conduzindo o veículo estrada à frente do
seu carro; que os agente conversaram muito pouco e não mencionaram ter outras pessoas; que foi
subtraído um celular que estava em sua cabeceira; que o agente subtraiu o celular, momento em
que a declarante viu; que o agente falou que iria pegar o celular e em seguida desligou o aparelho; que também percebeu o desaparecimento do seu relógio que estava junto do celular; que foi
o autor de cor negra quem subtraiu o celular; que no dia seguinte aos fatos, foram na Delegacia,
oportunidade em que foram mostradas muitas fotografias; que não reconheceu nenhuma das fotografias como sendo os autores dos crimes; que o celular da declarante foi a polícia quem recuperou; que era realmente o seu celular, inclusive com o mesmo número que tinha na nota fiscal; que
em nenhum outro momento reconheceu os autores; que já vinha com pânico e teve muito problema
e foi muito difícil reconhecer alguém; que não sabe se conseguiria reconhecer as pessoas, pois a
memória é complicada e tem muito tempo; que provavelmente não reconheceria; que na fazenda
todos os autores estavam armados; que inclusive viu uma pessoa com uma arma pesada, possivelmente um fuzil; que não reconhece a pessoa apresentada nesse momento, não tendo nenhuma
lembrança dela”. (Evento nº. 13514926. Trechos extraídos da sentença, grifos acrescidos).
“Vítima: DIVALDO JOÁQUIM DOSO SANTOS “que trabalhava na agência de Boa Nova em
2014; que quando se preparava para ir ao trabalho foi abordado por dois indivíduos que mostraram armas; que não sabe dizer quem eram, mas eram um alto moreno e outro baixo de cor
branca; que os agentes disseram que estava havendo um sequestro e que estavam indo para pegar
o dinheiro da agência de boa nova; que se não colaborasse, havia mais de 8 homens para consumar os fatos; que o declarante afirmou que não teria como agir sozinho e que seus pais e filhos
estavam em casa; que o declarante e a esposa foram no banco da frente e os autores nos bancos
do fundo; que mais adiante encontram com uma estrada preta, no que foi solicitado para seguir o
referido veículo; que foram obrigados a adentrar uma fazenda; que ao chegar pediram as chaves
do carro; que no local havia outros elementos; que um veio com uma toca e um fuzil, o qual deu
orientações para ir à agência sacar o dinheiro; que o declarante seguiu à agência e sua esposa
ficou no local; que a polícia foi acionada e impediu o resgate; que acredita que por isso a sua esposa foi solta; que não se recorda de ter mencionado nomes; que somente teve contato com esses
três agentes e não sabe se reconheceria algum deles se fosse apresentado; que se lembra que foram
apresentadas fotografias para a sua esposa; que na época e até hoje ela vive muito abalada, tendo
desenvolvido síndrome do pânico; que foram apresentadas diversas fotografias para o declarante,
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porém o declarante não se recorda de ter reconhecido ninguém; que foi bem tratado na delegacia;
que se lembra de ter lido os seus depoimentos integralmente; que quer apenas justiça, para que
sejam punidos quem tiver de sê-lo; que os bandidos adentraram a lateral da sua residência; que
não foi feito nenhum resgate de valores da agência; que foram apresentados os bancos de dados
fotográficos policiais, talvez centenas de fotografias; que não reconheceu os dois agentes que o
abordou em sua residência; que não foi possível ver claramente o acusado nessa assentada; que
apresentado novamente ao reconhecimento, afirma que Jeová não é nenhum dos agentes que abordou o declarante.” (Evento nº. 13514926. Trechos extraídos da sentença, grifos acrescidos).

Constata-se, dessa forma, que se trata de crimes graves, que envolveram o sequestro das
vítimas no interior da sua residência, local onde também estavam seus filhos menores, sendo os ofendidos submetidos ao pânico de estarem sob ameaça morte por vários agentes armados, inclusive, um
deles com um fuzil. Esse temor, consoante o bojo probatório contextualizado nos autos, continuou
iminente para os ofendidos, o que sói acontecer em casos como o presente, considerando a violência
empregada, notadamente quando têm que efetuar o reconhecimento de um dos autores do delito em
audiência, ensejando ainda mais temor de virem repetidas as ações sofridas ou concretizadas as ameaças perpetradas em sobrevindo a condenação.
Impende deixar assente mais uma vez que os policiais civis que participaram da investigação confirmaram, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o reconhecimento do Apelante
pelas vítimas, bem como os demais elementos de prova colhidos nas duas fases da persecução penal,
amparando a convicção da magistrada a quo e deste Relator, no sentido de que o Recorrente foi um
dos autores dos crimes ora em exame.
No tocante aos depoimentos dos policiais, registre-se que não foi indicado pela Defesa
qualquer adminículo de prova no sentido de que os agentes estatais possuíam motivos pessoais para
imputar falsamente a autoria dos delitos ao sentenciado, de forma que a presunção de legitimidade
que norteia a atuação dos agentes de segurança pública não pode ser afastada no caso ora em testilha.
Do mesmo modo, não pode ser desprezado que o conteúdo das conversas interceptadas
judicialmente, bem como os depoimentos dos agentes de segurança pública, integrantes do Grupo
Avançado de Repressão a Crimes contra Instituições Financeiras – GARCIF,   demonstram, com a
devida clareza, que a associação criminosa em testilha “já havia praticado outros crimes da mesma
natureza e modus operandi nas cidades de Maracás, Iaçu e Jitaúna” (sic), como bem destacou a douta
sentenciante.
A propósito, a partir da investigação policial, foi localizado um veículo Fiat/Strada, cor
branca, Placa Policial JSN 6938 - cuja propriedade foi assumida pelo denunciado Remo dos Santos
Brito Sousa - escondido na garagem de um condomínio e, na revista, foram encontrados, debaixo
da proteção da caçamba, 05 (cinco) pacotes de cédulas de R$ 10,00 (dez reais), com lacres do Banco
Central, totalizando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “posteriormente reconhecidos como
sendo os pacotes subtraídos da agência de Iaçu” (sic) (Evento nº. 13514922, fls. 02/04).
O aludido veículo, inclusive, segundo se infere dos documentos acostados aos autos, possui
as mesmas características de um dos automóveis utilizados pelos agentes na execução dos delitos ora
em testilha, sendo oportuno transcrever o seguinte trecho do Relatório de Investigação 35/2014:
“(...)
Através da numeração das cédulas foi possível através do RESEG identificar que tal numerário
havia sido enviado à região de IAÇU-BA, que coincidentemente no mesmo período ocorrera naquela cidade, o crime de extorsão mediante sequestro vitimando funcionário da agencia bancaria
do Banco do Brasil fato ocorrido em 28/08/2014, e neste evento, um dos veículos utilizado pela
quadrilha fora um veículo FIAT STRADA DE COR BRANCA, tendo um popular conseguido anotar
a placa deste veículo, o qual corresponde ao veículo apreendido por nossa equipe, o mesmo onde
foi encontrado o dinheiro também apreendido, ainda , o veículo Strada tem mesmas características do utilizado pela súcia no evento investigado objeto deste relatório e descrito na oitiva da
senhora Érica Cardoso Oliveira”. (sic) (Evento nº. 13514922, fl. 84) (grifos acrescidos).
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A associação entre os agentes e a autoria dos delitos imputados ao Recorrente restaram
evidenciadas, portanto, da análise das comunicações interceptadas, das declarações das vítimas, dos
depoimentos testemunhais e demais elementos de prova constantes dos autos, sendo importante alçar
ao presente Acórdão a conclusão do ilustre DPC Elvander R. de Miranda, no Relatório inserto no
evento nº. 13514922:
“ (...)
Ex positis, diante da apreensão do aparelho celular Galaxy Win, marca Samsung subtraído da
vitima Érica, aliado às evidências expostas no Relatório de Investigação 035/2014, apreensão do
dinheiro e da pick-up Fiat/strada branca bastante semelhante a aquela usada pela quadrilha que
realizou a conduta delituosa em epigrafe. Indicio:
- Gilnei de Souza Santos, pois, além de ser reconhecido pelas vitimas, mesmo que informalmente,
ainda vendeu o celular subtraído da vitima;
- Jeová Everaldo da Costa Maia, também reconhecido pelas vitimas, associado ao fato que este
efetivamente participou do seqüestro a gerente da Agência do banco do Brasil da cidade de Maracás em 28/11/2011, inclusive, tendo conta si Mandado de Prisão em aberto;
- Remo dos Santos Brito Sousa, pelo fato de ter assumido a propriedade da pick-up Fiat/Strada cor
branca com características daquela citada na oitiva da Sra. Érica, também no evento criminoso,
mesma modalidade, registrado na cidade de laçu-Ba, em 28/8/2014, além de estar de posse de
numerário, cujas cédulas transitaram pela Agência Bancaria daquela cidade; e
- Fernando Carvalho Santana é considerado preposto do detento AILTON SANTOS DA SILVA,
vulgarmente conhecido como “Vermelho” , sendo pois, seu genro, atuou diretamente na ação
em Maracás, em associação com Jeová Everaldo e outros, salientando que as fotos de Everaldo
e Gilnei foram apresentadas para as vitimas do crime em apuração, pelo fato de estarem na sua
companhia, durante abordagem em data próxima ao seqüestro em baila, além do fato de ter sido
preso em Jequié junto Remo, em 03/4/2013, depois do seqüestro do gerente Jitauna-Ba e estar na
companhia de Remo quando preso nesta cidade de Vitória da Conquista, ocasião da apreensão do
dinheiro e da pick-up citados acima”. (sic).

Um recorte neste ponto é necessário. Observa-se que o Apelante, segundo relatou a autoridade policial, em tese, participou do sequestro de outros gerentes de Agência do Banco do Brasil na
cidade de Maracás, em 28/11/2011, tendo Mandado de Prisão expedido contra si na ocasião. É o que
se depreende também da certidão acostada à fl. 191, no evento nº. 13514924.
Por óbvio que não se pretende condenar o Recorrente pela sua suposta participação na referida empreitada criminosa, pois a formação da convicção do juízo primevo, corroborada neste Acórdão, não se fundamentou em tal informação, mas no conjunto probatório contextualizado nos autos,
indelével de dúvida acerca da prática dos delitos ora em exame.
A indicação da sua participação na ação delitiva na cidade de Maracás tem o escopo apenas de registrar que, ao contrário do que quer fazer crer a Defesa, os elementos de prova arrostados
ao caderno processual indicam não só a sua contumácia na prática de delitos dessa natureza. Antes
demonstram com clareza que Jeová Everaldo da Costa Maia, ora Recorrente, é um dos integrantes
da organização criminosa ora em testilha, tendo sequestrado as vítimas como condição de resgate e,
ainda, subtraído o celular da ofendida Èrica Cardoso Oliveira e um relógio de pulso, marca Thecnos.
Nessa toada, verifica-se que os documentos que integram o painel probatório (prova testemunhal, interceptações telefônicas, apreensões, etc) são harmônicos, firmes e indeléveis de dúvida
acerca da autoria e materialidade dos fatos objeto desta ação penal, inexistindo dúvidas de que o Apelante violou as normas insertas nos artigos 157, § 2º, II, e 159, § 1º, ambos do Código Penal Brasileiro
e art. 2º, caput, da Lei nº. 12.850/13, devendo, assim, ser mantida sua condenação.
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3 – Exclusão da causa de aumento prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157, do Código
Penal Brasileiro.
No que se refere à exclusão da causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas, melhor
sorte não merece o Recorrente.
A majorante ora em testilha encontra-se efetivamente demonstrada nos autos, como se infere
das declarações das vítimas, dos depoimentos testemunhais já transcritos alhures e farta prova documental, os quais deixa-se de trazer novamente à colação, a fim de se evitar tautologia.
Assim, como já relatado houve clara divisão de tarefas no caso vertente, não havendo qualquer dúvida, mínima que seja, do papel e da ação de cada coautor no desiderato criminoso.
Impende ressaltar, ainda, que, como destaca Victor Eduardo Rios Gonçalves, aplica-se “o aumento ainda que o juiz condene uma só pessoa na sentença, desde que haja prova do envolvimento da outra,
que não pode ser punida, por exemplo, por ser menor de idade, por ter morrido, por ter fugido e não ter sido
identificada, etc.” (Direito penal esquematizado: parte especial – São Paulo: Saraiva, 2014, fl. 387).
4 – Exclusão da causa qualificadora prevista no § 1º, do art. 159, do Código Penal Brasileiro.
O pleito de exclusão da majorante não prospera.
In casu, ao contrário do que afirma a Defesa, a douta magistrada sentenciante não fundamentou a aplicação da causa de aumento prevista no § 1º, do art. 159 do Codex Penal, na primeira
parte do comando normativo, mas na última circunstância, relativa a delito praticado por quadrilha
ou bando, como se depreende do seguinte trecho do édito condenatório:
“(...)
Quanto à qualificadora, repito esclarecendo que, para a configuração do delito de associação
criminosa, denota-se necessária a participação de, no mínimo, 03 (três) ou mais pessoas e, conforme se depreende da prova dos autos, em especial das declarações da vítima e do depoimento
dos policiais, houve a participação de, pelo menos, quatro agentes, sendo que Jeová e Gilnei foram
reconhecidos pelas vítimas como as pessoas que arrebataram-nas de sua casa; além de mais dois
agentes que juntaram-se à associação, na saída de Poções, a bordo do veículo Fiat/Strada de cor
preta. Verifico, portanto, a presença dos requisitos para a tipificação do ilícito, no que se refere
à quantidade de agentes, restou demonstrado que pelo menos quatro elementos participaram do
crime. Ainda, frise-se, que os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial como na judicial,
dão conta da existência da associação criminosa, de todo o planejamento do sequestro, ou da
combinação de outros delitos. A análise geral já efetuada, assim como a investigação produzida e
constante nos autos, dá conta de que foram praticados outros delitos pelo grupo além do sequestro ora analisado, aspecto que não enseja dúvidas, consoante avaliado das apurações extraídas
dos autos, ter sido comprovada, uma reunião estável e permanente, tratando-se de verdadeiro
grupamento criminoso, que reúne-se com a finalidade de praticar crimes. Verifica-se que a prova
oral produzida pela acusação demonstra-se segura e coerente, expondo, detalhadamente, toda a
mecânica delitiva.” (sic) (Evento nº. 13514926, fl. 72).

Assim, o delito foi qualificado em razão de ter sido praticado “por bando ou quadrilha,
conceito este que deve ser extraído do tipo penal do art. 288 do CP, ou seja, se praticado por três ou
mais pessoas que se associaram com o fim de praticar crimes”, como leciona Yuri Carneiro Coelho
(Manual de direito penal: volume único. Salvador: JusPodivm, 2020, fl. 887).
Ao longo deste Acórdão restou demonstrada o vínculo associativo do Apelante com os demais denunciados, razão pela qual deixa-se de lançar novamente a fundamentação neste capítulo, a
fim de evitar a desnecessária tautologia.
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5 – Reconhecimento da Continuidade Delitiva.
A douta magistrada sentenciante entendeu que deve ser aplicada ao caso vertente o concurso
material de crimes, ao fundamento de que o Apelante praticou mais de um delito, mediante mais de
uma ação, somando, portanto, as reprimendas dos três delitos, totalizando uma pena de 20 (vinte)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos.
É preciso um certo esforço para entender o pedido deduzido pela Defesa, quando alude a um
suposto bis in idem, pugnando pelo reconhecimento do crime continuado. Senão veja-se:
“DO CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME DE ROUBO
Por fim, Excelências, ainda que não afastadas a majorante do concurso de pessoas, na forma como
antes propugnada, questiona-se, aqui, também, a elevação da pena do recorrente, na terceira
fase, calcada exclusivamente no número de causas de aumento previstas no artigo 157, § 22, inc
II do CP. A MM. Juíza sentenciante, quando da aplicação da pena, na terceira etapa do método
trifásico, achou por bem, verificadas as causas de aumento, proceder à elevação da pena no patamar de 1/3, justificando a exasperação apenas em função da presença de três causas de aumento. Ocorre que, consoante a melhor jurisprudência, o aumento da pena, no concurso de causas
majorantes, não segue critérios estritamente matemáticos, visto que o r. juízo tem o poder-dever
de proceder a um só aumento, verificando a circunstância preponderante (artigo 68, parágrafo
único, do Código Penal).
Caso, se entenda que houve dois crimes, e não estão presentes os requisitos da continuidade delitiva, requer que seja desconsiderada a majorante do §1º do artigo 159, do CP, uma vez que as
causas de aumento de pena do concurso de agentes e do emprego de arma, já foram aplicadas ao
tipo penal previsto no artigo 157, do CP. Aplicar, ao caso, as mesmas majorantes em ambos os
tipos penais, além de desconsiderar as regras de consunção, é apenar duplamente um mesmo fato
(...)”
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da continuidade delitiva e do Bis in idem;” (grifos
acrescidos) (Evento nº. 13514926, fls. 91/121) (grifos acrescidos).

Inicialmente, cumpre esclarecer, que não houve, como entendeu a Defesa, o reconhecimento
de três causas de aumento na terceira fase de aplicação da reprimenda do delito de Roubo circunstanciado, mas, tão somente, da majorante prevista no inciso II, do § 2º, do art. 157 do CPB (concurso de
agentes), incidindo sob a hipótese a fração mínima prevista à espécie, qual seja, 1/3 (um terço), como
se depreende do trecho da sentença abaixo destacado:
“(...)
5.3 -ROUBO - art. 157, do CP; majoradas em 1/3 (um terço), consoante o artigo 157, § 20, inciso II
do CR 5.3.1. PENA-BASE (ART. 68, 1a. PARTE, DO CP). Ponderadas as circunstâncias judiciais,
sendo 07(sete) favoráveis e 01 (uma) neutra (comportamento da vítima que somente pode beneficiar o réu) fixo a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa. 5.3.2. ATENUANTES. Não há. 5.3.3. AGRAVANTES. Não há. 5.3.4.
CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DA PENA. Não há. 5.3.5 -CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. Aplico
ao acusado a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, em
seu patamar mínimo, qual seja 1/3, aumentando-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, chegando
ao patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
(...)” (grifos acrescidos).

Ao que parece, a Defesa igualmente se insurgiu – ao falar em bis in idem – contra o reconhecimento da majorante concurso de pessoas no crime de roubo, uma vez ter sido o Apelante condenado
também pelo crime de extorsão mediante sequestro, qualificado por ter sido cometido por bando ou
quadrilha, previsto no art. 159, § 1º, do Código Penal Brasileiro.
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A pretensão em ver aplicada a regra do crime continuado por suposto bis in idem existente
no reconhecimento do delito de extorsão na forma qualificada (art. 159, § 1º, do CPB) e, do concurso de agentes no crime capitulado no art. 157, § 2º, II, do Codex Penal é completamente descabida,
haja vista que além de os aludidos delitos possuírem desígnios autônomos (teoria objetivo-subjetiva
adotada pela jurisprudência), não se tratam de crimes da mesma espécie, ou seja, não integram o
mesmo tipo penal (teoria majoritária), impedindo, assim, o reconhecimento da ficção jurídica do
crime continuado.
Examinando a matéria, decidiu o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. ROUBO E EXTORSÃO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.
OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. “Crimes de roubo e de extorsão - Ilícitos penais que não constituem ‘crimes da mesma espécie’ Consequente impossibilidade de reconhecimento, quanto a eles, do nexo de continuidade delitiva legitimidade da aplicação da regra pertinente ao concurso material” (STF, HC-71.174/SP, Relator
Ministro Celso de Mello, DJ de 1º.12.2006).
2. A conduta dos agentes que, na mesma circunstância fática, após subtraírem os pertences das
vítimas, mediante grave ameaça, exigem a entrega do cartão bancário e senha para em seguida realizarem saque em conta-corrente, se amolda aos crimes de roubo e extorsão, de forma autônoma.
3. Conforme a jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal Federal, em tais casos revela-se
caracterizada a prática de ambos os delitos em concurso material, bem como entende-se afastada
a tese da continuidade delitiva por não se tratar de crimes da mesma espécie.
4. Recurso especial a que se dá provimento, para reformando em parte o acórdão recorrido, reconhecer a ocorrência do concurso material de crimes e condenar o recorrido DANIEL ANTÔNIO
PINTO definitivamente às penas de 11 (onze) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 25
(vinte e cinco) dias-multa pelos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, I, II (por duas vezes), e 158, §
1º, c/c 69 todos do Código Penal, mantido, no mais, o acórdão impugnado.”(REsp 898.613/SP, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2011, DJe 28/09/2011)

Desta forma, percebe-se que o acervo probatório dos autos é mais que suficiente para caracterizar a autoria do Apelado nos crimes narrados na inicial, constituindo-se a técnica defensiva tão
somente em uma tentativa de afastar a responsabilidade criminal do sentenciado.
6 – Da concessão do direito de recorrer em liberdade.
Por fim, no que se refere ao direito de recorrer em liberdade, pleiteado pelo Apelante Jeová
Everaldo da Costa Maia, não se vislumbra a demonstração de qualquer alteração do contexto fático que justifique a modificação da situação prisional do Recorrente, sobretudo na fase processual
atual, tendo a Julgadora de primeiro grau salientado em seu decisum que os fundamentos para a
custódia cautelar continuam presentes, “não tendo trazido aos autos qualquer proposição ou fato
novo que demonstre não estarem mais presentes os requisitos da prisão preventiva.” (sic) (Evento
nº. 13514926, fl. 79).
Com efeito, a manutenção da prisão se revela necessária, ao menos como forma de garantia
da ordem pública, especialmente em razão do risco concreto de reiteração delitiva, considerando que
o Recorrente responde a outras demandas penais por crimes semelhantes ao examinado nestes autos,
conforme se infere da certidão de fl. 191 (evento nº. 13514924).
Em outras palavras, pode-se dizer que a prisão como forma de garantia da ordem pública
para evitar a reiteração delitiva, como a que foi decretada nos autos, 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 réu de continuar a cometer delitos (LIMA, Renato Brasileiro de. Curso de
Processo Penal, vol. único, p. 907).
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De mais a mais, não há racionalidade ou amparo lógico em permitir que o Insurgente preso
durante toda a instrução criminal possa aguardar o julgamento da ação em liberdade, ainda mais
quando comprovadas a autoria e materialidades das infrações penais.
De acordo com a jurisprudência, o fundamento elencado, quando concretamente demonstrado – como é o caso – é suficiente para a decretação da prisão preventiva como garantia da ordem
pública. Senão veja-se:
“(...)
IV - A decisão do Juiz de primeiro grau, ratificada pela Corte Estadual, encontra-se devidamente
fundamentada, tendo o Magistrado destacado o risco de que solto o recorrente possa obstar a
aplicação da lei penal, pondo-se em fuga, circunstâncias que demonstram o elevado risco de reiteração delitiva e justificam a manutenção da custódia para garantia da ordem pública, inexistindo
constrangimento ilegal na negativa do direito de apelar em liberdade.
V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência
deste Sodalício.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no RHC 139.888/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 02/03/2021) (grifos acrescidos).
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS CONDENAÇÃO RECORRÍVEL A REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. A prisão preventiva pode
ser mantida por ocasião da sentença condenatória recorrível que aplicou o regime semiaberto
para o cumprimento da pena, desde que persistam os motivos que inicialmente a justificaram e que
seu cumprimento se adeque ao modo de execução intermediário aplicado. De fato, não é razoável
manter o réu constrito preventivamente durante o desenrolar da ação penal e, por fim, libertá-lo
apenas porque foi agraciado com regime de execução diverso do fechado, permitindo-lhe que,
solto, ou mediante algumas condições, aguarde o trânsito em julgado da condenação. Sufragar tal
entendimento vai contra ao já sedimentado tanto no STF quanto no STJ, no sentido de que, quando
presentes as hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, ‘Não há sentido lógico permitir que o
réu, preso preventivamente durante toda a instrução criminal, possa aguardar o julgamento da
apelação em liberdade’ (STF, HC 89.089-SP, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2007). Por outro lado,
tendo em vista a imposição do regime semiaberto na condenação, se faz necessário compatibilizar
a manutenção da custódia cautelar com o aludido modo de execução, sob pena de estar-se impondo ao condenado modo mais gravoso tão somente pelo fato de ter optado pela interposição de recurso, em flagrante ofensa ao princípio da razoabilidade. Precedentes citados: RHC 39.060-RJ,
Quinta Turma, DJe 10/3/2014; e HC 244.275-SP, Sexta Turma, DJe 18/3/2013. RHC 53.828ES, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 14/4/2015, DJe 24/4/2015.” (Informativo nº 554/STJ,
período: 25 de fevereiro de 2015 –)
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO E
SUBMISSÃO DE ADOLESCENTE À PROSTITUIÇÃO OU À EXPLORAÇÃO SEXUAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESÍDIA NA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL. 1. Este Supremo Tribunal assentou
que a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do
agente, evidenciada pelo risco de reiteração criminosa, respaldam a prisão preventiva para a
garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Não há falar em excesso de prazo quando se adotam
medidas possíveis para o julgamento dos recursos com a observância do direito de defesa do
Paciente, considerada a pluralidade de réus e de defensores, e comprovação da complexidade
da ação penal. 2. Ordem denegada.” (HC 116864, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda
Turma, julgado em 20/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 14-10-2013
PUBLIC 15-10-2013).

Desta 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
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do CPP afigura-se como restrição insuficiente à hipótese dos autos, entende-se como inviável concessão do direito de recorrer em liberdade ao sentenciado.
Ante todo o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO, REJEIÇÃO das preliminares de
nulidade, e IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se incólume a sentença guerreada, pela razões
acima delineadas.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0501017-36.2017.8.05.0088. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 05/08/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO
157, § 2º, I E II, DO CP (POR DUAS VEZES), E ART. 244-B DO ECA. PRELIMINARES: 1. DISPENSA DO PAGAMENTO DE CUSTAS E OUTRAS
DESPESAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. QUESTÃO AFETA
AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 2. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO
DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO. TRANSCURSO DE LAPSO
TEMPORAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA (24/04/2017) E A DATA DA PUBLICAÇÃO
(04/07/2019) DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, CONSIDERANDO-SE OS
MARCOS INTERRUPTIVOS. RÉU QUE CONTAVA COM IDADE INFERIOR À 21 (VINTE E UM) ANOS, À ÉPOCA DO FATO. INTELIGÊNCIA
DOS ARTS. 107, IV, 109, V, 110 § 1º, E 115, TODOS DO CP. 3. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE POR INOBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MÉRITO: 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO
QUANTO AOS CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS, SUSTENTANDO A
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES COMPROVADAS NOS AUTOS. 2. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. APELANTE QUE SE ENVOLVEU ATIVAMENTE NO
ITER CRIMINIS, TENDO PAPEL DETERMINANTE PARA O ÊXITO DA
AÇÃO DELITIVA. RÉU CUJA FUNÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA
ERA DAR COBERTURA AOS MENORES PARA A PRÁTICA DO ROUBO.
3. PENA BASE. PATAMAR MÍNIMO. PROVIMENTO. AFASTAMENTO
DAS VALORAÇÕES DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÕES
QUE NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA SUPEDANEAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS SOBREDITOS VETORES. REDUÇÃO DA
PENA BASE, SEM, CONTUDO, REPERCUTIR NA PENA DEFINITIVA.
4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS. INVIABILIDADE. VÍNCULO SUBJETIVO, PLURALIDADE DE AGENTES,
RELEVÂNCIA CAUSAL E IDENTIDADE DE FATO FORAM COMPROVADAS NOS AUTOS, APONTANDO QUE O APELANTE, ACOMPANHADO
DOS ADOLESCENTES, EMPREENDEU ESFORÇOS PARA A SUBTRAÇÃO DOS PERTENCES DAS VÍTIMAS, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA.
5. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPROCEDÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E REA127
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LIZAÇÃO DE PERÍCIA NA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
AUMENTO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. PROVAS IDÔNEAS PARA
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. USO DE SIMULACRO NÃO
DEMONSTRADO. 6. PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA FIXADA. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA QUE CONSTITUI
SANÇÃO DE CARÁTER PENAL. PRECEDENTES. 7. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 8. CONCLUSÃO: RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO, SEM, CONTUDO, REPERCUTIR NA PENA DEFINITIVA, E RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO,
PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
ACORDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0501017-36.2017.8.05.0088, da
Comarca de Camaçari/BA, sendo Apelante RONE MÁRCIO PIMENTEL PORTO AZEVEDO, e
Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia pelo PARCIAL CONHECIMENTO
E PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO,
SEM, CONTUDO, REPERCUTIR NA PENA DEFINITIVA, E RECONHECIMENTO, DE
OFÍCIO, DA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES do
recurso, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por RONE MÁRCIO PIMENTEL
PORTO AZEVEDO, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara
Criminal da Comarca de Guanambi/BA, nos autos da ação penal em epígrafe.
Narra a inicial (fls. 01/03), in verbis:
(…)“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial n. 10/2017, oriundo da Delegacia de Policia
de Candiba, que no dia 23 de março de 2017, por volta das 14 horas e 30 minutos, no município
de Candiba, o Denunciado Rone Márcio Pimentel Porto, em comunhão de vontades e esforços
criminosos com os menores M. de J. Rodrigues e J. S. Queiroz, subtraiu, para si, mediante grave
ameaça exercida com o emprego de arma, coisas alheias móveis, pertencentes às vítimas Luiz
Marcos Dantas Vieira, Rayane de Melo Silva e Aila Soares da Silva.
Segundo restou apurado, na fata dos fatos, o menor M. de J. Rodrigues, devidamente ajustado e
orientado pelo Denunciado Rone Márcio Pimentel Porto Azevedo, adentrou o estabelecimento
comercial “Bar do Caju”, onde abordou Luiz Marcos Dantas Viana e, apontando uma arma para
a cabeça da vítima, subtraiu da mesma um aparelho de telefone celular marca Samsung, modelo
J-7, cor prata e a quantia aproximada de R$ 100,00, cem reais.
Na execução do referido delito, após certificar-se da ausência de policiamento, em uma motocicleta da marca Honda, modelo 125 Fan, o Denunciado Rone Márcio Pimentel indicou o local do
assalto ao agente M. de J. Rodrigues, que adentrou no aludido estabelecimento “Bar do Caju” e
exigiu que a vítima lhe entregasse o dinheiro do caixa, o que foi feito, com a entrega pela vítima,
ao infrator, da quantia aproximada de R$ 100,00 (cem reais), ao tempo em que aquele se apoderou,
ainda, do aparelho de telefone celular da vítima, que se encontrava sobre o balcão.
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Enquanto isso, o menor J. S. Queiroz aguardava o agente Marcos de Jesus do lado de fora do estabelecimento, em uma motocicleta da marca Honda, modelo 150, na qual ambos evadiram após
se apoderarem dos bens subtraídos.
Em seguida, o Denunciado e os menores deslocaram-se até as proximidades da funerária “Pax
Nacional”, tendo o Denunciado Rone Márcio orientando os adolescentes, passado primeiro pelo
local, na condução da motocicleta Honda 125 Fan, a fim de certificar-se do sucesso da empreitada
criminosa e, após avistar as vítimas do lado de fora do estabelecimento, determinado aos menores
que procedessem à abordagem daquelas, o que foi feito.
Assim, o adolescente Marco de Jesus Rodrigues aproximou-se das vítimas Aila Soares da Silva e
Raiane de Melo Silva e, mostrando-as a arma em sua cintura, exigiu-lhes a entrega dos aparelhos
de telefone celular, e apropriou-se de uma aparelho de telefone da marca Samsung, modelo Gran
Prime Duo, de cor branca, e um aparelho de telefone Samsung, modelo Galaxi Duo, cor preta.
Assim agindo, praticou o Denunciado, também, o crime tipificado no art. 244-B da Lei 8069/90,
vez que corrompeu os menores de dezoito anos M. de J. Rodrigues e J. S. Queiroz, com eles
praticando infrações penais.
Diante do exposto, o Ministério Público do Estado da Bahia DENUNCIA Rone Márcio Pimentel
Porto, por infração ao artigo 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 29, ambos do Código Penal Brasileiro (por duas vezes), na forma do art. 71 do Código Penal e ao art. 244-B da lei 8069/90, e
requer que, recebida e autuada esta, seja determinada a citação do Denunciado para, querendo,
responder à acusação no prazo de 10 (dez) dias (art. 396 do Código de Processo Penal – CPP),
prosseguindo-se nos demais atos processuais de acordo com o rito previsto nos arts. 399 e seguintes do CPP, ouvindo-se, na oportunidade própria, as vítimas e as testemunhas abaixo arroladas,
pugnando-se, desde já, pela condenação do Denunciado pela prática do crime tipificado no dispositivo legal acima referido.”(…)

A denúncia, instruída com o Inquérito Policial de fls. 05/36, foi recebida em 25/04/2017, fls. 39/41.
O réu foi citado em 10/05/2017, fls. 44 e 45, e ofereceu resposta, às fls. 46/51.
Os Auto de Exibição e Apreensão, de Restituição e de Reconhecimento encontram-se, respectivamente, acostados às fls. 13, 14 e 18.
As oitivas das vítimas, testemunhas e o interrogatório foram colacionados às fls. 95/104, e
gravados em mídia audiovisual, à fl. 13 (autos físicos).
As alegações finais, em memoriais, encontram-se às fls. 111/115 e 118/122.
Ultimada a instrução criminal, a decisão de fls. 142/168, datada de 28/06/2019, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado, para condenar RONE MÁRCIO PIMENTEL PORTO AZEVEDO, pela prática do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do
Código Penal, e do art. 244-B do ECA, a uma pena final de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 32 (trinta e dois) dias-multa, na razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato.
O Apelante foi intimado da decisão, em 10/07/2019, fls. 175 e 176.
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, em 13/07/2019, à fl. 173, com razões
apresentadas às fls. 184/214, requerendo, preliminarmente, a gratuidade da Justiça e a nulidade do feito
ante a violação do art. 226, do Código de Processo Penal. No mérito, pugnou pela absolvição dos delitos
de roubo majorado e corrupção de menores, aos argumentos, respectivamente, de ausência de prova
da autoria e de que o Recorrente em “nada concorreu para implantar essa ideia nos adolescentes”.
Subsidiariamente, requereu a exclusão das majorantes do concurso de pessoas e uso de arma de fogo,
o reconhecimento pela participação de menor importância, o afastamento da pena de multa e a fixação
da pena base em seu patamar mínimo. Por fim, prequestionou para fins de interposição de recurso à
instâncias superiores, os artigos 93, inc. IX, 5º, inc. LV e XXXIX, todos da Constituição da República,
os artigos 266 e 386, inc. V, ambos do Código de Processo Penal, os artigos 29, §1º, 59, 69, 157, §2º, incs.
I e II, todos do Código Penal, e o art. 244-B do ECA.
Nas contrarrazões de fls. 239/248, o órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento
do recurso, rechaçando a preliminar suscitada, e pelo parcial provimento, no sentido de afastar a
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valoração desfavorável das circunstâncias judiciais referentes a culpabilidade e comportamento da
vítima, para redimensionar as penas, mantendo-se a sentença nos demais termos por seus próprios
fundamentos.
Os autos foram distribuídos, por sorteio, em 10/06/2020, fls. 04 e 05 (autos físicos).
O despacho de fl. 06 (autos físicos), considerando a ausência da mídia produzida durante a
instrução processual e a não intimação da vítima, converteu o feito em diligência, que se vê cumprida
às fls. 12, 13 e 19 (autos físicos).
No parecer de fls. 21/25 (autos físicos), a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e
parcial provimento do recurso interposto, no sentido de reduzir proporcionalmente a pena base, diante
da ausência de fundamentação idônea da circunstância judicial da culpabilidade.
VOTO
I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Ab initio, conhece-se parcialmente do recurso, afastando-se apenas a apreciação do pleito
referente à dispensa do pagamento de custas e demais despesas processuais, por tratar-se de questão
afeta ao Juízo das Execuções Penais, devendo ser nele oportunamente pleiteado, carecendo, neste
momento processual, de interesse ao Recorrente nesse particular.
A respeito do tema, oportuno colacionar alguns julgados, evidenciando ser esse o posicionamento adotado pelos Tribunais brasileiros, inclusive por este Egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:
“PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO
DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. DESLOCAMENTO DE UMA QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO
E SOBRESTAMENTO. CONDENADA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. 1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas se devidamente demonstradas a autoria e materialidade
do delito de furto qualificado tentado, mormente, por meio das declarações da vítima e das
testemunhas, corroboradas pelos demais elementos constantes dos autos. 2. Existindo duas
qualificadoras no furto, uma delas poderá ser utilizada na primeira fase da dosimetria e a
remanescente para qualificar o furto. 3.A quantidade de dias-multa na pena pecuniária deve
guardar proporcionalidade com a pena corporal. 4. Mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública não há óbice à condenação ao pagamento das custas, ficando o condenado, no
entanto, desobrigado do respectivo pagamento caso demonstrada situação de miserabilidade.
Se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, não puder satisfazer o pagamento, ficará
isento da obrigação. 5. 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.” (grifos acrescidos) (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)
“EMENTA PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE LEVANTADA
PELO RECORRENTE JONATHAS PEREIRA DA SILVA ALENCAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA UMA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS
PROCESSUAIS. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. ATRIBUIÇÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO
PENAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSOS IMPROVIDOS, MANTENDO-SE INCÓLUME A SENTENÇA RECORRIDA. 1. Não acolho o pedido do recorrente Roberto Reis Conceição para que seja dispensado
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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, quando
será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. 2. A anulação pretendida
pelo apelante Jonathas Pereira Da Silva Alencar não merece prosperar, uma vez que o Juiz
sentenciante observou o rito processual previsto para o procedimento da emenda à denúncia,
pois após não acolher o pedido de aditamento do Ministério Público, o MM. Juiz de Direito
oportunizou aos réus o direito de manifestarem-se e deu prosseguimento ao processo, conforme
disposto nos parágrafos 2º e 5º, do art. 384, do CPP. 3. Assim, rejeito a preliminar levantada. 4.
A materialidade do delito em questão ficou comprovada, conforme o Auto de Exibição e Apreensão de folhas 12. 5. A autoria delitiva restou comprovada pelas declarações do ofendido Marcio
Pereira Alves e pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão do réu. 6. A palavra da
vítima tem especial credibilidade nos delitos que normalmente são cometidos na clandestinidade, como é o caso do crime de roubo, ainda mais quando o crime é descrito de forma harmônica
e coerente, como no presente caso. 7. Assim, restou comprovada a responsabilidade criminal
dos apelantes pelo crime que foram sentenciados, motivo pelo qual não acolho a desclassificação pretendida pelo recorrente Jonathas Pereira da Silva Alencar. 8. Apelações conhecidas,
rejeitando a preliminar levantada no recurso de Jonathas Pereira da Silva Alencar e, no mérito,
negando-se provimento aos recursos de apelação, mantendo-se incólume a sentença recorrida.
(grifos acrescidos). (TJ-BA - APL: 03605877720128050001 BA 0360587-77.2012.8.05.0001,
Relator: José Alfredo Cerqueira da Silva, Data de Julgamento: 21/11/2013, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Data de Publicação: 27/11/2013)

Quanto aos demais pleitos recursais, encontram-se presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual passa-se ao seu exame.
II – DAS PRELIMINARES
DA PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DO RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO
No que tange ao crime de corrupção de menores, observa-se que a pena definitiva foi fixada
pela Magistrada em 01 (um) ano de reclusão.
Por sua vez, impositivo o reconhecimento, de ofício, por ser matéria de ordem pública, da
incidência, na hipótese, da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, considerando
o lapso temporal ocorrido entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória recorrível.
Com efeito, a luz do art. 109, V, do CPB, é de 04 (quatro) anos o prazo de prescrição de delitos cuja pena máxima é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois), sendo que, na
forma do art. 110, §1º, do CPB, o parâmetro para tal exame, após o trânsito em julgado da sentença
para a acusação, é a reprimenda privativa de liberdade definida em concreto que, in casu, corresponde
a 01 (um) ano de reclusão.
Por sua vez, na situação vertente, verifica-se que o Apelante era, ao tempo do crime, menor
de 21 (vinte e um) anos, pois nascido em 19/10/1997, o que reduz pela metade os prazos de prescrição,
a teor do art. 115, do CP, ou seja, 02 (dois) anos.
Assim, considerando o recebimento da denúncia em 24/04/2017, fls. 39/41 e que a publicação
da sentença condenatória sobreveio em 04/07/2019 (tomando-se como referência o ato de encaminhamento da sentença ao portal eletrônico, fls. 169), transcorreu-se mais de 02 (dois) anos.
Nesse sentido:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE FURTO - PRELIMINAR SUSCITADA
PELA DEFESA - PRESCRIÇÃO RETROATIVA - RECONHECIMENTO - EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE - Se entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da senten131
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ça transcorreu o prazo previsto em lei, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do acusado
pela prescrição da pretensão punitiva estatal.
(TJ-MG - Apelação Criminal APR 10467150005735001 MG (TJ-MG) Data de publicação:
28/11/2018)
EMENTA: RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
(20/05/2015) E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL
(10/06/2018). DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 107, INCISO IV, C/C OS ARTIGOS 109, INCISO V, 110 E 115, TODOS
DO CÓDIGO REPRESSIVO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO
QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE
DAS TESES DEFENDIDAS. CONSTATAÇÃO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA, DECLARANDO-SE A EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE DO APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO QUALIFICADO
PELO ABUSO DE CONFIANÇA. (TJ-BA - Apelação APL 05263953220158050001 (TJ-BA)
Data de publicação: 14/02/2019)

Daí porque se conclui, reitere-se, ter se operado a prescrição retroativa quanto ao delito de
corrupção de menores, sobrevindo a extinção da punibilidade do agente, nos termos dos arts. 107, IV,
109, V, 110 § 1º, e 115, todos do CP.
DA NULIDADE PELA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS PARA
O RECONHECIMENTO PESSOAL (ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL)
Aponta a Defesa a ocorrência de nulidade processual, argumentando que o reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva “não fora subscrito por duas testemunhas conforme impõe a lei (...), não há assinatura de ao menos uma testemunha, muito menos houve
menção a alguma testemunha presente, o que demonstra que a exigência legal fora totalmente
inobservada”.
Acerca do instituto do reconhecimento de pessoa, tem-se que visa identificar o réu e fixar a
autoria delitiva, quando corroborado com outras provas.
De fato, segundo hodierno entendimento, o procedimento previsto no art. 226 do Código
de Processo Penal, exige formalidades que constituem garantia mínima ao acusado da prática de ato
delitivo, não se tratando apenas de “mera recomendação”, mas capazes de ensejar a nulidade da prova
e não servir de suporte à condenação.
Neste contexto, o que se objetiva é evitar falhas e distorções do ato e, consequentemente,
erros judiciários e injustiças.
Na espécie, contudo, a despeito do reconhecimento pessoal realizado, fl. 18, no qual, inclusive, diversamente do que narrou a Defesa, foi subscrito pela testemunha “Valdeci da Silva”, outras
provas idôneas foram produzidas em desfavor do Apelante, aptas a formar o convencimento judicial
sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.
Neste sentido, consignou a Magistrada que “em sede de autoria, as vítimas ouvidas em juízo
confirmaram a existência dos crimes, bem como que o acusado, na companhia dos menores, praticou os delitos” (…) “com efeito, as vítimas foram absolutamente firmes em reconhecerem o acusado
como sendo um dos autores do delito, ao tempo em que narraram, sob o crivo do contraditório, que
o acusado deu cobertura para os menores efetuarem os assaltos, bem como apontou vítimas para
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que estes subtraíssem os bens”, ao passo em que transcreveu os excertos dos depoimentos que lhe
formaram a convicção acerca da autoria delitiva.
Dessa forma, diante do arcabouço probatório produzido, formado não apenas pela consideração do reconhecimento pessoal realizado por uma das vítimas, mas, especialmente, pela prova oral
colhida, não se verifica ser o caso de nulidade processual.
Nesta esteira:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO
FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTOS DO MENOR COERENTES E DETALHADOS. CERTEZA
QUANTO À PRIMEIRA FOTO APRESENTADA. MATERIAL PROBATÓRIO CONFIRMADO EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A
LIBERDADE SEXUAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. No julgamento do HC 598.886/
SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a interpretação a respeito do art. 226 do CPP foi
revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer
reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o
art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças
judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém,
derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - autorizariam a condenação,
potencializando, assim, o concreto risco de- graves erros judiciários. 2. No entanto, o caso dos autos trata-se de estupro de vulnerável em que, no mesmo dias dos fatos, a vítima foi encaminhada à
polícia e em seu depoimento prestado perante a conselheira tutelar, descreveu com detalhes todo o
ocorrido e, uma vez apresentadas as fotografias dos possíveis autores, a primeira das imagens disponibilizadas foi confirmada pela vítima. 3. O relato da vítima foi corroborado sem alterações nas
vezes em que foi ouvida, inclusive em juízo diante da assistente social, tendo ressaltado o Tribunal
de origem que o menor ainda indicou traços físicos presentes no rosto do autor que estaria em consonância com alegação do réu de que sofrera acidente de moto recente, elementos condizentes com
prova oral colhida dos testemunhos de conselheiras tutelares. 4. Esta Superior Corte tem jurisprudência, segundo a qual, “em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes
contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e,
normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima
adquire relevo diferenciado” (AgRg no Resp n. 1.774.080/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2019). 5. Dessa forma, consignando as instâncias
ordinárias a presença de material probatório robusto no sentido da autoria delitiva do paciente,
formado não só pela consideração do reconhecimento fotográfico, mas também de outras provas,
não se verifica ilegalidade quanto à manutenção da condenação.
6. Habeas corpus denegado. (HC 648.800/MG, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em
25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Assim, fica rejeitada a preliminar.
III – DO MÉRITO
DA INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO
DE ROUBO – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO
Do exame dos autos, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva revelam-se incontestes, devendo ser afastada a irresignação da Defesa, uma vez que a sentença condenatória encontra
respaldo no arcabouço probatório, restando demonstrada a prática das condutas imputadas.
A materialidade delitiva é bem positivada nos autos, podendo ser constatada, através da
Certidão de Boletim de Ocorrência, fls. 06/09, do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Exibição
e Apreensão, fl. 13, do Auto de Restituição, fl. 14, do Auto de Reconhecimento, fls. 15 e 17, e dos
depoimentos das vítimas e das testemunhas, tanto na fase investigativa, quanto judicial.
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No mesmo sentido, a autoria restou demonstrada diante dos depoimentos colhidos em sede
de investigação policial e em Juízo.
As vítimas Luiz Marcos Dantas Viana, Aila Soares da Silva e Rayane de Melo Silva, fls.
96/98, confirmaram os fatos descritos na inicial, descrevendo em detalhes a conduta delitiva:
(…) “eu estava estudando aí eu escutei o barulho de uma moto chegando. Na hora que quando eu
olhei para a porta (…) ele (M. de J. Rodrigues) já veio com a arma, falou: “passa o celular”. Eu
já estava com o celular. Ele pegou e falou: “pega o dinheiro do caixa” (...); (Perguntado: Ele chegou a dizer: “é um assalto?”) Falou, sim. Com a arma na mão (…) revólver (…) preto (…) pediu o
dinheiro que estava no caixa (…) (Perguntado: E o sr. entregou o que?) O celular que já estava na
minha mão e o dinheiro (…) foi uns R$100,00 (cem reais) (…) eu conheço ele como “MELANA” (…)
depois, na hora que eu saí, eu vi que ele estava do lado de fora (...) o piloto da moto (J. S. Queiroz)
(…) (Perguntado: Mas os dois saíram juntos?) Isso. (Perguntado: O sr. conseguiu identificar a
motocicleta, características?) Consegui identificar a 150 (…) Não foi ele (RONE MÁRCIO) que entrou no bar (…) (Perguntado: A pessoa que estava na moto, o sr. conseguiu identificar?) Não. (…)
(Perguntado: Não foi essa pessoa que está aqui?) Não. O piloto da moto, não. (…) (Perguntado: O
sr. já olhou pra ele e pode excluir o RONE como sendo a pessoa que estava na moto?) (Balançou
afirmativamente com a cabeça) (...) eu peguei minha moto, subi e fui e chamei os policiais. Aí como
elas (outras vítimas), eles já tinham visto ele (RONE) lá, a policia desceu para o estabelecimento.
Aí falou que ele estava lá, em outra moto (…) tinham duas pessoas, uma era o piloto e o outro que
entrou no bar. Aí eles saíram os dois, subiram na contramão. Eu peguei minha moto, fui atrás dos
policiais, mas sendo que elas lá, já tinha visto ele, o RONE. (Perguntado: Elas quem?) As outras
duas vítimas, que eles assaltaram (…) Quando eu cheguei lá, já tinham falado que ele (RONE) estava dando cobertura para os bandidos (Perguntado: Que o RONE estava dando cobertura para
os mesmos dois que subtraíram os seus pertences?) Isso. (...) quando eu cheguei, já tinha abordado
ele (RONE), acho que já tinha confessado (…) já tinha falado que sabia quem foi. (Perguntado: O
RONE falou?) (Balançou, afirmativamente, a cabeça) (…) eu não estava no momento.(...) ele foi
preso primeiro (…) (Perguntado: Alguém foi preso depois?) Todos no mesmo dia. (Perguntado:
O sr. sabe dizer se todos eles confessaram a prática do crime?) Sim. (…) (Perguntado: O sr. teve
os seus bens recuperados?) (…) O dinheiro, R$ 50, 00 (cinquenta reais) (…) (Perguntado: E o seu
celular?) Estava formatado (...) (Perguntado: Mais foi recuperado?) Foi. (…) (Perguntado: era
uma arma de verdade ou o sr. tem dúvidas?) Não era arma de brinquedo, não. (…) um revólver.
(…) (Perguntado: Você sabe informar qual teria sido, então, a participação de RONE, aqui, nesse
assalto, uma vez que é citado ele na denúncia?) Ele estava, que a viatura ficou parada lá em cima
e ele ficou olhando, ele olhou se ela estava parada, enquanto eles fazia o assalto” (…) (sic)
(Declarações de Luiz Marcos Dantas Viana, vítima, em Juízo, fl. 96, e mídia, fl. 13, autos físicos)
(…) “eu estava em serviço com uma amiga que trabalha lá também, na funerária Pax Nacional, e
aí eu vi o MÁRCIO passando de moto (…) e aí, logo em seguida, eu vi passando os dois meninos
numa moto (...) e, aí, eu fiquei olhando, olhei, vi que MÁRCIO deu uma reduzida na moto, deu uma
olhadinha para trás, tipo esperando os meninos (...) (Perguntado: Deu pra perceber que eles estavam juntos, então, embora em duas motocicletas?) Isso. E ele olhou em nossa direção (...) quando
eu olhei de lado, eles voltaram na contramão e um já desceu da moto, estava na garupa, de viseira
fechada, preta, aí levantou a camisa, tinha um cabo de uma arma, que eu não sei qual é. Vi um
dinheiro e um celular na mão dele e falou assim: “perdeu, perdeu, é um assalto” (…) pra mim e
pra minha amiga (…) Rayane (…) (Perguntado: O Rone desceu também, ele ficou olhando, ele fez o
que?) Não, não, só passou direto. (…) (Perguntado: Depois que ele apontou, a sra. conseguiu vê-lo
em seguida? (…) Ele passou e apontou para os outros dois?) Isso. (…)
parecia uma arma (…) ele não chegou a tirar completamente (…) (Perguntado: Mas vocês viram
a arma, a arma foi exibida pra vocês?) Vimos. Foi. (…) A gente ficou com medo. Entregamos o
aparelho celular. (…) (Perguntado: O celular da sra. e o dela foram recuperados?) Foram. (…)
(Perguntado: A sra. usou a expressão “meninos”. Pareciam ser menores de idade?) (Balançou,
afirmativamente, a cabeça) (…) (Perguntado: A sra. os viu da delegacia, todo eles?) Vi (Perguntado: Quando a sra. os viu, a sra. teve dúvida de que eram os três que tinham participado?) Não.
(Perguntado: Não teve nenhuma dúvida?) Não. (Perguntado: Em relação ao RONE MÁRCIO é
essa pessoa mesmo que está aí?) É. (…) (Perguntado: A sra. afirma que, realmente, RONE e os
outros dois são eles mesmo?) Sim.” (…) (sic)
(Declarações de Aila Soares da Silva, vítima, em Juízo, fl. 97, e mídia, fl. 13, autos físicos)
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(...) “eu estava com minha colega (...) Aila Soares, sentada, lá fora, no comércio meu, comércio
dela (...) na Pax Nacional (...) quando ela olhou vinham na contramão dois caras, tudo de blusa
preta, os dois, e aí mostrou a arma e pegou o celular. Só que eu não vi. Só vi que eles vindo na
contramão (…) estavam de moto (...) ele nem precisou tirar a arma, só mostrou. Na hora que foi
tirar, eu já tinha passado o celular (...) os dois de menor, que roubou nós (…) (Perguntado: A sra.
conseguiu identificá-los na delegacia?) Sim. (…) nós já sabia que eram eles, porque o da frente,
que estava motocando, eu conheci, porque estava com a viseira aberta (...) (Perguntado: E a sra.
teve o seu celular recuperado?) Tive (…) (Perguntado: A sra. sabe dizer se uma terceira pessoa
participou desse fato?) Não (…) (leitura do depoimento prestado em sede policial) (Perguntado:
A sra. confirma o que está aqui?) Confirmo. (…) (Perguntado: A sra. só se recorda dela (Aila) ter
falado que ele (RONE) passou primeiro em frente, não é isso? Antes dos dois chegarem?) É (balançou afirmativamente a cabeça). (…) Ela chegou a dizer que (…) antes da gente ser roubada, que
tinha passado ele (RONE) (…) (Perguntado: Mas deu pra perceber que os três estavam juntos, pelo
que ela falou?) Deu. (…) não chegou a mostrar, só fez levantou a camisa, fez menção de mostrar a
arma (…) deu a entender que era uma arma. Perigo” (…) (sic)
(Declarações de Rayane de Melo Silva, vítima, em Juízo, fl. 98 e mídia, fl. 13, autos físicos)

Sabe-se que nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui grande valor probante, especialmente quando se verifica que o agente age na clandestinidade e as declarações do ofendido se
coadunam às demais provas constantes dos autos.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. NECESSIDADE
DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IDONEIDADE DA PROVA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. INCIDÊNCIA DO VERBETE SUMULAR N.º
83/STJ. 1. (...) 2. Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no
sentido de 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”(AgRg no AREsp 865.331/MG,
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, Dje 17/03/2017). (...) 3.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

A testemunha, o adolescente, M. de J. Rodrigues, em Juízo, fl. 99, admitiu a prática delitiva,
mas tentou eximir o Apelante de participação, afirmando que ele recusou o convite para cometer os
roubos, mas confirmou que forneceu R$4,00 (quatro reais) ao Apelante para abastecer a motocicleta,
informar onde a viatura policial se encontrava, a fim de garantir o êxito na empreitada, e ir buscá-lo
na Lagoa da Pedra, após os delitos:
(…) “eu chamei ele. Ele: “não, não, tô de boa. Minha moto, aqui, todo mundo já conhece”. (…) Aí
eu fui entrei em contato com Jeffinho (…) ele veio. Eu estava com arma de brinquedo. (…) Aí eu
falei com ele, aqui (RONE MÁRCIO): “vá ver onde a viatura está parada”. Ele falou: “não, não
vou, não, que a minha gasolina está acabando”. (…) “eu te dou R$4,00 (quatro reais) (…) depois
você vai me buscar na Lagoa da Pedra. (…) Aí ele falou: “beleza”. Aí, ele foi e voltou e falou que a
viatura estava parada e já desceu pra abastecer a moto. (…) nós tava rodando na praça, eu falei:
“Jeffinho, para aí, para aí”. Ela parou. Eu fui, desci e entrei no Bar do Caju. Aí nós ia subindo já,
ia embora, tinha essas duas meninas paradas lá (…) (Perguntado: Mas o Márcio sabia que você ia
fazer o assalto?) Sabia. (…) Apontei só pra ele. (…) “é um assalto”. (…) ele me entregou o celular e
a quantia de R$100,00 (cem reais) (…) nós já ia subindo e elas estava numa outra loja, umas cinco
lojas depois, mais ou menos, depois desse bar. Eu nem desci da moto, só mostrei (…) (Perguntado:
Levantou a camisa, elas viram, ficaram com medo, foi isso?) Foi isso. (…) Dois celulares, que era
um de cada uma.” (…) (sic)
(Declarações de M. de J. Rodrigues, em Juízo, fl. 99)
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Em sede policial, fl. 23, entretanto, descreveu toda a dinâmica do crime e afirmou que “teve
a ideia do assalto”, tendo-o praticado juntamente com o Apelante e J.. Narrou que o Apelante foi o
responsável por verificar a localização dos policiais e indicar o local do delito, enquanto ele, utilizando-se de “uma arma de brinquedo”, praticou os roubos, tendo J. como piloto da motocicleta “para dar
fuga”. Disse que o Apelante recebeu R$4,00 (quatro reais) para “apanhá-lo na Lagoa da Pedra (…)
depois do assalto”. Confirmou que foram subtraídos das vítimas, os aparelhos celulares e uma certa
quantia de dinheiro.
A testemunha, o adolescente J. S. Queiroz, em Juízo, fl. 100, e mídia, fl. 13, autos físicos, relatou que saiu numa motocicleta, juntamente com M., para praticar os delitos, e que o Apelante saiu atrás,
em outra motocicleta, pouco depois. Afirmou que M. pediu ao Apelante para verificar onde a polícia
estava e combinou com ele para buscá-lo, após o cometimento dos crimes, na “Lagoa da Pedra”:
(…) “quem me chamou foi M.. Aí, nós foi e desceu com a moto. (…) no lugar onde teve o assalto lá
(…) a gente se encontrou na casa de M.. (…) (Perguntado: O Rone Márcio saiu junto com vocês?)
Saiu depois. (..) Não demorou muito, não. (…) de moto (…) (Perguntado: Então, vocês sairam os
dois numa moto e o Rone Márcio saiu atrás, na outra?) (balançou, afirmativamente, a cabeça)
(…) (Perguntado: Vocês pararam em frente ao Bar do Caju, então. Quem foi que desceu?) M.. (…)
Uma arma de brinquedo. (…) (Perguntado: Ele subtraiu o que lá dentro?) Foi o celular e a quantia de dinheiro lá. (…) (Perguntado: M. pediu a Rone Márcio para ele verificar se na rua, lá em
Candiba, se a polícia estava lá? Ele chegou, ele lhe falou isso ou você ouviu?) Foi, M. me falou.
(…) (Perguntado: Pra Rone Márcio verificar se tinha polícia lá na rua. Isso aí, você confirma?)
(balançou, afirmativamente, a cabeça) (...) Na volta, aí foi que aconteceu, aí foi que pegou o celular
das meninas (…) estavam juntas. (…) foi do mesmo jeito. (…) (Perguntado: E ele pegou o que das
vítimas?) Foi só os dois celulares. Um de cada uma. (…) (Perguntado: Vocês combinaram com o
Rone Márcio de encontrar na Lagoa da Pedra?) Foi. M. tinha combinado. (…) Antes de sair. (Perguntado: Então, a combinação foi entre M. e Rone Márcio? Você só foi e ganhou o celular, lá, no
momento?) Foi” (…) (sic)
(Declarações de J. S. Queiroz, em Juízo, fl. 100 e mídia, fl. 13, autos físicos)

As testemunhas Salatiel Soares Farias, fl. 101, Renaldo de Oliveira Dias, fl. 102, e Letícia
Souza Cruz, fl. 103, pouco contribuíram para a elucidação dos crimes, limitando-se, basicamente, a
abonar a conduta do Apelante.
Em interrogatório prestado em Juízo, fl. 104, e mídia fl. 13, autos físicos, o Apelante negou
os fatos praticados, alegando que foi convidado por M., “Melana”, para praticar os roubos, mas que
teria recusado. Entretanto, admitiu ter estado na companhia dos menores e possuir conhecimento da
intenção do cometimento dos crimes, bem como de ter atendido a solicitação de um dos adolescentes
para verificar onde os policiais se encontravam, a fim de garantir o sucesso da empreitada:
(…) “não. (…) M. chegou com um simulacro de brinquedo, me chamando pra fazer assalto. Eu falei
pra ele que não ia. Aí ele falou: “então, vou mandar mensagem pra J.” (…) ele mandou a mensagem. Com dez minutos, J. chegou. (…) Na hora que J. chegou, ele continuou me chamando pra
fazer esse assalto. Eu falei que não ia. Aí, nessa pra, ele falou: “então, vamos deixar isso quieto.
Vamos dar uma volta na rua.” (…) M. me deu R$4,00 (quatro reais) pra colocar gasolina na moto.
Aí, eu fui. (…) Aí, ele falou: “vai no pelotão e vê onde os policias estão parados”. Eu fui. Quando
eu voltei, eu não achei eles mais. (…) Fui pra casa. (…) Ele pagou os R$ 4,00 (quatro reais) de
gasolina e disse pra mim ir buscar ele lá, na Lagoa da Pedra. Ele ia ficar na casa de J.. Aí, nessa
hora aí, os policiais me abordaram (…) Eu falei que tinha dois menor mais eu andando de moto,
aí, fui e levei os policiais até o local onde eles morava, J. mais M.. Eu não tinha nada a ver. (…)
(Perguntado: Você sabe quem teria praticado esses dois assaltos?) Foi M. e J..” (…) (sic)
(Declarações de Rone Márcio, em interrogatório, em Juízo, fl. 104, e mídia fl. 13, autos físicos)

Percebe-se pelas declarações retromencionadas, que o interrogatório não foi capaz de sustentar a tese absolutória defendida, ante a prova produzida em Juízo e em etapa administrativa, consis136
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tente nas declarações das vítimas, nos depoimentos das testemunhas e demais documentos acostados
aos autos, os quais confirmam ser o Apelante o autor dos delitos.
O Apelante apresentou versão pouco crível, alegando não ter participado dos delitos, mas
confirmou ter conhecimento da intenção dos menores M. e J. de praticar os roubos, utilizando-se do
“simulacro”, aceitou dinheiro para colocar combustível na sua motocicleta e circular com os menores, responsabilizou-se por verificar onde estavam os policiais e, por fim, assumiu o compromisso
de, após os roubos, ir buscar M. na “Lagoa da Pedra”, o que demonstra, claramente, que aderiu ao
intento criminoso.
Nota-se, por outro lado, que os depoimentos das vítimas e testemunhas, encontram-se em
perfeita harmonia, não permitindo incerteza sobre a ocorrência dos eventos criminosos e de sua autoria. Ressalte-se, as declarações de Aila Soares da Silva, que reconheceu, sem dúvidas, o Apelante
como autor dos crimes e a sua presença, ainda que de passagem, no momento imediatamente anterior,
ao que fora vítima do roubo, bem como de Luiz Marcos Dantas Viana, que atribuiu ao Apelante a
função de dar “cobertura para os bandidos”, na prática do delito.
Assim, conforme demonstrado, entende-se que a tese de ausência de provas quanto à autoria
não tem consistência perante os elementos trazidos aos autos, que são suficientes e seguros para ensejar o decreto condenatório da exata maneira ocorrida na sentença guerreada, razão pela qual o pleito
absolutório não merece prosperar.
DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
Noutro ponto, a Defesa requer que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista
no art. 29, § 1º do Código Penal, a qual dispõe sobre a participação de menor importância.
Ocorre que, como já demonstrado, o Apelante efetivamente ingressou no iter criminis de
forma ativa, restando comprovado que estava presente durante a ação e subtração dos bens, impossibilitando o acolhimento do referido pleito.
A vítima Aila Soares da Silva, em Juízo, fl. 97, reconheceu o Apelante, tendo afirmado não
ter dúvidas quanto à participação dele, juntamente com os adolescentes, no evento criminoso. Disse
que viu quando o Apelante passou pilotando a motocicleta, “deu uma reduzida na moto, deu uma
olhadinha para trás, tipo esperando os meninos”, apontou na sua direção e da vítima Rayane Silva,
momento em que os menores voltaram na contramão e anunciaram o roubo.
A vítima Luiz Marcos Dantas Viana, fl. 96, declarou que o Apelante foi o responsável por
“dar cobertura” aos adolescentes para o cometimento do crime, tendo declarado que “a viatura
ficou parada lá em cima e ele ficou olhando, ele olhou se ela estava parada, enquanto eles fazia o
assalto”. (sic)
E a vítima Rayane Siva, fl. 98, confirmou que “deu pra perceber” que o Apelante e os adolescentes estavam juntos.
O próprio Recorrente, como explanado anteriormente, embora tenha negado a participação
nos roubos, admitiu que esteve na companhia dos adolescentes circulando de motocicleta, asseverou
que tinha conhecimento de que os adolescentes iriam praticar os crimes, recebeu dinheiro deles para
abastecer a sua motocicleta, verificar a posição dos policiais e informá-los e, ainda, comprometeu-se
a ir buscar o menor M. na “Lagoa da Pedra”, após os delitos.
Assim, resta provado que o Recorrente forneceu relevante contribuição à empreitada criminosa, de modo decisivo para a implementação do resultado delituoso.
Neste sentido, revela-se inaplicável a benesse pleiteada, razão pela qual, nega-se provimento
ao pedido sob exame.

137

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO
No que pertine a não incidência da majorante do emprego de arma de fogo, a Defesa aduz a
ausência de sua apreensão e argumenta se tratar de um simulacro.
Tais fundamentos não merecem prosperar. Isso porque, o hodierno entendimento da jurisprudência dominante é no sentido de ser desnecessária tanto a apreensão, quanto a perícia da arma
empregada no roubo.
Nesta esteira:
“(…) 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 ordinárias 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
majorante prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal e, consequentemente, elevar a
reprimenda imposta em relação ao crime de roubo para 5 anos, 9 meses e 19 dias de reclusão e
pagamento de 73 dias-multa. (grifos acrescidos) (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.
ATENUANTES. DIMINUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA
231/STJ. NULIDADES. ARTS. 226, II, E 564, IV, DO CPP. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. CONTAMINAÇÃO. AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. 1. Conforme o entendimento que se consolidou 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. […] (grifos acrescidos) (AgRg no Resp 1406481/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

Ademais, as vítimas asseguraram que foram abordadas, mediante grave ameaça, exercida
pelo uso de arma de fogo, para subtração de seus pertences, tendo, inclusive, a vítima Luiz Marcos
Dantas Viana, quando indagado se possuía dúvidas quanto à autenticidade da arma de fogo, afirmado:
“Não era arma de brinquedo, não”:
(…) “Na hora que quando eu olhei para a porta (…) ele (M. de J. Rodrigues) já veio com a arma,
falou: “passa o celular”. Eu já estava com o celular. Ele pegou e falou: “pega o dinheiro do caixa”
(...); (Perguntado: Ele chegou a dizer: “é um assalto?”) Falou, sim. Com a arma na mão (…) revólver (…) preto (…) (Perguntado: era uma arma de verdade ou o sr. tem dúvidas?) Não era arma de
brinquedo, não. (…) um revólver.” (…) (sic)
(Declarações de Luiz Marcos Dantas Viana, vítima, em Juízo, fl. 96, e mídia, fl. 13, autos físicos)
(…) “um já desceu da moto, estava na garupa, de viseira fechada, preta, aí levantou a camisa,
tinha um cabo de uma arma, que eu não sei qual é. Vi um dinheiro e um celular na mão dele e falou
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assim: “perdeu, perdeu, é um assalto” (…) pra mim e pra minha amiga (…) ele não chegou a tirar
completamente (…) (Perguntado: Mas vocês viram a arma, a arma foi exibida pra vocês?) Vimos.
Foi. (…) A gente ficou com medo. Entregamos o aparelho celular. (…) (sic)
(Declarações de Aila Soares da Silva, vítima, em Juízo, fl. 97, e mídia, fl. 13, autos físicos)
(…) “vinham na contramão dois caras, tudo de blusa preta, os dois, e aí mostrou a arma e pegou o
celular. (…) ele nem precisou tirar a arma, só mostrou. (…) só fez levantou a camisa, fez menção
de mostrar a arma (…) deu a entender que era uma arma. Perigo” (…) (sic)
(Declarações de Rayane de Melo Silva, vítima, em Juízo, fl. 98 e mídia, fl. 13, autos físicos)

Assim sendo, não há dúvidas acerca do uso da arma de fogo pelo Insurgente, bem como não
restou comprovado tratar-se de um simulacro, ônus que competia à Defesa, o que, consequentemente,
justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, §2º I, do CPB.
DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO CONCURSO DE PESSOAS
Em relação ao concurso de pessoas, tem-se que as vítimas relataram a presença de mais dois
adolescentes e apontaram terem sido os delitos praticados de forma conjunta e concatenada, demonstrando vínculo subjetivo para a execução da empreitada criminosa:
(…) “ele estava lá, em outra moto (…) tinham duas pessoas, uma era o piloto e o outro que entrou
no bar. Aí eles saíram os dois (…) ele (RONE) estava dando cobertura para os bandidos (Perguntado: Que o RONE estava dando cobertura para os mesmos dois que subtraíram os seus pertences?)
Isso.” (…) (sic)
(Declarações de Luiz Marcos Dantas Viana, vítima, em Juízo, fl. 96, e mídia, fl. 13, autos
físicos)
(…) “eu vi o MÁRCIO passando de moto (…) e aí, logo em seguida, eu vi passando os dois meninos
numa moto (...)(Perguntado: Deu pra perceber que eles estavam juntos, então, embora em duas
motocicletas?) Isso. (…) (Perguntado: Quando a sra. os viu, a sra. teve dúvida de que eram os três
que tinham participado?) Não. (Perguntado: Não teve nenhuma dúvida?) Não.” (…) (sic)
(Declarações de Aila Soares da Silva, vítima, em Juízo, fl. 97, e mídia, fl. 13, autos físicos)
(...) “os dois de menor, que roubou nós (…) (Perguntado: A sra. só se recorda dela (Aila) ter falado
que ele (RONE) passou primeiro em frente, não é isso? Antes dos dois chegarem?) É (balançou
afirmativamente a cabeça). (…) (Perguntado: Mas deu pra perceber que os três estavam juntos,
pelo que ela falou?) Deu.” (…) (sic)
(Declarações de Rayane de Melo Silva, vítima, em Juízo, fl. 98 e mídia, fl. 13, autos físicos)

Outrossim, além do vínculo subjetivo, nota-se terem sido preenchidos os demais requisitos
para a configuração do concurso de pessoas, quais sejam, pluralidade de agentes e condutas, relevância causal e identidade do fato, tendo sido comprovado que o Apelante e os adolescentes, empreenderam esforços para a consecução do mesmo objetivo, qual seja, a subtração, mediante grave ameaça,
dos pertences das vítimas.
Dessa forma, tendo em vista que as provas constantes dos autos foram suficientes para evidenciar a prática dos crimes pelo concurso de pessoas, justifica-se a incidência da referida causa de aumento.
DA REDUÇÃO DA PENA BASE AO SEU MÍNIMO LEGAL
A Defesa pleiteou a redução da pena base ao seu mínimo legal.
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Por oportuno, transcreve-se excerto da sentença de fls. :
(...)
“Passo a dosar a pena com as devidas fundamentações em razão de imposição constitucional
(CF-88 art. 93, IX).
1. DA PENA DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO
1.1. DO CRIME COMETIDO CONTRA LUIZ MARCOS DANTAS VIEIRA
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Culpabilidade: alta. A conduta do acusado tem elevado grau de reprovabilidade, pois não se coaduna com a do homem médio;
Antecedentes: Não há informações nos autos. Favorável;
Conduta social: não há como aferir. Favorável;
Personalidade do agente: não há como aferir. Favorável;
Motivos: são inerentes ao próprio tipo penal.
Circunstâncias do crime: não se aproveitou de nenhuma circunstância especial além das que integram o tipo. Favorável pelo não bis in idem;
Consequências do crime: são favoráveis, uma vez que os bens foram restituídos.
Comportamento da vítima: entendo que não facilitou a efetividade do delito. Desfavorável.
Tomando como parâmetros as circunstâncias acima observadas e fundamentadas, fixo a pena-base
do crime em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30
(um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato em razão da condição econômica do réu.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
In casu, é viável a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado
contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos.
Dessa forma, diminuo a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Totalizando 4 (quatro) anos
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à
época do fato em razão da condição econômica do réu.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
Existem duas, previstas no inciso I e II, § 2° do art. 157 do CP:
“(...)
§ 2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II- se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)” Assim, aumento a pena em 2/5, totalizando 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de
reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
à época do fato em razão da condição econômica do réu.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
DO TOTAL DA PENA
Sem mais nenhuma hipótese de flutuação a ser observada na fixação da pena, finalizo-a e a torno
definitiva 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato em razão da condição
econômica do réu.
1.2. DO CRIME COMETIDO CONTRA AILA SOARES DA SILVA E RAYANE DE MELO SILVA
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Culpabilidade: alta. A conduta do acusado tem elevado grau de
reprovabilidade, pois não se coaduna com a do homem médio;
Antecedentes: Não há informações nos autos. Favorável;
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Conduta social: não há como aferir. Favorável;
Personalidade do agente: não há como aferir. Favorável;
Motivos: são inerentes ao próprio tipo penal.
Circunstâncias do crime: não se aproveitou de nenhuma
circunstância especial além das que integram o tipo. Favorável pelo não bis in idem;
Consequências do crime: são favoráveis, uma vez que os bens foram restituídos.
Comportamento da vítima: neutra.
Tomando como parâmetros as circunstâncias acima observadas e
fundamentadas, fixo a pena-base do crime em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30
(cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
em razão da condição econômica do réu.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
In casu, é viável a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado
contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos.
Dessa forma, diminuo a pena em 6 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa. Totalizando 4 (quatro) anos
de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à
época do fato em razão da condição econômica do réu.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
Existem duas, previstas no inciso I e II, § 2° do art. 157 do CP:
“(...)
§ 2º. A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;
II- se há o concurso de duas ou mais pessoas;
(...)”
Assim, aumento a pena em 2/5, totalizando 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão
e 28 (vinte e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época
do fato em razão da condição econômica do réu.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
DO TOTAL DA PENA
Sem mais nenhuma hipótese de flutuação a ser observada na fixação da pena, finalizo-a e a torno
definitiva 5 (cinco) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão e 28 (vinte e oito) dias-multa,
no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato em razão da condição
econômica do réu.
Todavia, considerando o reconhecimento da continuidade delitiva, com fulcro no art. 71 do CP,
aplico uma das penas, aumentada de um sexto (1/6), razão pela qual fica o réu definitivamente condenado a uma pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e ao pagamento de
32 (trinta e dois) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, em razão
da condição econômica do réu.
2. DA PENA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES:
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Culpabilidade: alta. A conduta do acusado tem elevado grau de
reprovabilidade, pois não se coaduna com a do homem médio;
Antecedentes: Não há informações nos autos. Favorável;
Conduta social: não há como aferir. Favorável;
Personalidade do agente: não há como aferir. Favorável;
Motivos: são inerentes ao próprio tipo penal. Favorável.
Circunstâncias do crime: não se aproveitou de nenhuma circunstância especial além das que integram o tipo. Favorável pelo não bis in idem;
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Consequências do crime: são normais à espécie. Favorável;
Comportamento da vítima: entendo que não facilitou a efetividade do delito. Desfavorável.
Tomando como parâmetros as circunstâncias acima observadas e fundamentadas, fixo a pena-base do crime em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
In casu, é viável a aplicação da circunstância atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal.
Com efeito, deve ser reconhecida a atenuante da menoridade relativa, uma vez que o acusado
contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos fatos.
Dessa forma, diminuo a pena em 6 (seis) meses, totalizando 1 (um) ano de reclusão.
CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
CAUSA DE AUMENTO DE PENA
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA
Não vislumbro a ocorrência de nenhuma.
DO TOTAL DA PENA
Sem mais nenhuma hipótese de flutuação a ser observada na fixação da pena, finalizo-a e a torno
definitiva em 1 (um) ano de reclusão.
Na ocorrência do concurso material de crimes, somam-se as penas aplicadas, no caso:
a) Da pena pelos crimes tipificados no art. 157, § 2º, I e II do CP: 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 12
(doze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente
à época do fato, em razão da condição econômica do réu.
b) da pena pelo crime tipificado no art. 244-B do ECA: 1 (um) ano de reclusão Sem mais nenhuma
hipótese de flutuação a ser observada na fixação da pena, finalizo-a e a torno definitiva em 7 (sete)
anos, 6 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa, na razão de 1/30 do
salário mínimo vigente à época do fato, por causa da condição econômica do réu.
O regime inicial de cumprimento de pena será o SEMIABERTO por força do art. 33, §2º, “b” do
CP.”
(…)

Examinando o decisum guerreado, no que se refere ao crime de roubo cometido contra
Luiz Marcos Dantas Vieira, verifica-se que a douta Magistrada claramente valorou como negativas
as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima.
No que tange à culpabilidade, consignou a Magistrada: “Culpabilidade: alta. A conduta do
acusado tem elevado grau de reprovabilidade, pois não se coaduna com a do homem médio”.
De acordo com os ensinamentos doutrinários, a culpabilidade do art. 59 do CPB, refere-se ao
grau de reprovabilidade da conduta do agente que ultrapasse o já punido pelo legislador em abstrato,
ou seja, o quanto mais grave foi a ação do acusado que o diferencie da prática dos verbos-núcleo do
tipo pena.
Da análise dos autos, não se constatam singularidades a indicar a necessidade de maior resposta penal, não bastando, portanto, considerá-la “alta” como fundamento para exacerbar a pena base.
Logo, deve ser afastada a valoração desfavorável da culpabilidade para considerar como
neutra a presente moduladora.
Assim sendo, tendo em vista que não restaram moduladoras desfavoráveis a serem consideradas, deve a pena base ser fixada no seu mínimo legal, qual seja 04 (quatro) anos, de reclusão, e 10
(dez) dias-multa, e acolhido o pleito defensivo neste ponto.
Na segunda etapa dosimétrica, fora reconhecida a circunstância atenuante da menoridade
(art. 65, I, do CP), “uma vez que o acusado contava com 19 (dezenove) anos de idade na data dos
fatos”, contudo, deve ser mantida a pena aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, uma vez que já
fixada no mínimo legal, a teor do disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes agravantes.
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Na terceira etapa dosimétrica, não concorreram causas de diminuição de pena, mas restaram
presentes as causas de aumento previstas nos incisos I (emprego de arma de fogo) e II (concurso de
pessoas), do CP, conforme sua antiga redação.
Logo, considerando a existência das causas de aumento previstas nos incisos I e II, do § 2º,
do CP, mantêm-se a exasperação da pena aplicada pela Magistrada, o que se deu na proporção de 2/5
(dois quintos), a conduzir a pena ao patamar definitivo de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis)
dias de reclusão.
Quanto ao crime cometido contra as vítimas Aila Soares da Silva e Rayane de Melo
Silva, observa-se que na 1ª fase da dosimetria, fora considerada desfavorável apenas a circunstância
judicial da culpabilidade, a qual deve ser afastada pelos mesmos argumentos já expendidos.
Vê-se, então, que na primeira fase dosimétrica a pena base deverá ser fixada, igualmente, no
seu mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
Na segunda fase, embora tenha sido reconhecida a atenuante da menoridade, deve ser mantida a pena aplicada em 04 (quatro) anos de reclusão, em razão de já fixada no mínimo legal, a teor do
disposto na Súmula 231, do STJ. Ausentes agravantes.
Na terceira fase, a Magistrada fez incidirem as causas de aumento do concurso de pessoas
e emprego de arma de fogo, que, conforme anteriormente explanado, devem ser mantidas para exasperar a pena na proporção de 2/5 (dois quintos), e conduzir a pena definitiva ao patamar de 05 (cinco)
anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão.
Registre-se que a Defesa pleiteou a necessidade de reanálise das circunstâncias contidas no
artigo 59, do Código Penal, para reduzir a pena-base ao mínimo legal.
Todavia, mesmo sendo viável o afastamento das circunstâncias judiciais da culpabilidade
e do comportamento da vítima, considerando-se, pois, todas as circunstâncias do art. 59, do CP, favoráveis, levando-se em conta, ainda, a incidência da atenuante da menoridade, estamos diante da
impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, na segunda etapa de fixação da pena, em
respeito à súmula nº 231 do STJ.
Ou seja, mesmo com todas as circunstâncias judiciais favoráveis e a pena-base fixada, na
primeira fase, no mínimo legal, permanecemos na segunda fase, no caso concreto, com a mesma pena
de 04 (quatro) anos, e na terceira fase, continuaram incidindo as majorantes do concurso de pessoas e
uso de arma de fogo, assim, alcançando a mesma pena definitiva de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e
06 (seis) dias de reclusão, aplicada pelo Juízo de origem.
Em prosseguimento ao cálculo da dosimetria, a Magistrada reconheceu a continuidade delitiva, nos termos do art. 71, do CP, tendo considerado apenas uma das penas, aumentada de um sexto
(1/6), razão pela qual fica o Apelante definitivamente condenado pelos crime de roubo a uma pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias, de reclusão.
Em relação à pena de multa, registra-se que, caso fosse observada a proporcionalidade da
pena pecuniária com a pena privativa de liberdade aplicada, esta seria fixada em 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa cada, contudo, tendo em vista haver somente Recurso interposto pela Defesa,
mantém-se, em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, a pena pecuniária aplicada pela Magistrada em 32 (trinta e dois) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
à época dos fatos.
Mantêm-se o regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, por força do art. 33, §2º,
“b” do CP.
DA EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA
Em relação, ainda, à pena de multa, a Defesa pleiteou o seu afastamento, aduzindo que o
Apelante demonstrou a total incapacidade financeira em arcar com a sua aplicação.
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Pois bem. Em conformidade com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o afastamento do pagamento da pena de multa, não se mostra possível, uma vez que a multa constitui
sanção de caráter penal e o seu afastamento violaria o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, inc.
XXXIX, da Constituição da República, o que não se pode admitir.
Nesse sentido:
Ementa: CRIMINAL. RESP. LATROCÍNIO. CRIME HEDIONDO. REGIME DE CUMPRIMENTO
DA PENA. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I.[...] II. A multa é uma sanção de caráter penal e a possibilidade de sua conversão ou de sua isenção viola o princípio constitucional da
legalidade. III. Na ausência de previsão legal, restando comprovada a pobreza do condenado, a
pena de multa deve ser fixada em seu patamar mínimo, mas nunca excluída. IV. Recurso conhecido
e parcialmente provido, nos termos do voto do relator. (Resp 853.604/RS, Rel. Ministro GILSON
DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2007, DJ 06/08/2007, p. 662).

DO PREQUESTIONAMENTO
Em relação ao pedido de manifestação para o fim de prequestionamento, tem-se que não
houve ofensa aos dispositivos elencados, bem como as matérias levantadas já foram discutidas e analisadas de modo satisfatório, devendo o prequestionamento ser admitido tão somente para efeito de
assegurar eventual interposição de recurso em instância superior.
Ante o exposto, vota-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO, PARA REDUZIR A PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO, SEM, CONTUDO, REPERCUTIR NA PENA DEFINITIVA, E RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A OCORRÊNCIA
DA PRESCRIÇÃO, PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE EM
RELAÇÃO AO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES DO RECURSO.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500544-97.2020.8.054.0103. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma. Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 09/09/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CP, À PENA DE 06
(SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, A
SER CUMPRIDA EM REGIME INICIALMENTE FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 138 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA, REMANESCENDO, APÓS A DETRAÇÃO REALIZADA PELA MAGISTRADA
SENTENCIANTE, UMA PENA DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES
E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, SENDO-LHE NEGADO O DIREITO
DE RECORRER EM LIBERDADE.
1. PRELIMINAR DE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CNJ. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
AO ART. 22, INCISO I, DA CF. REJEITADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO DO RÉU E DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS POR VIDEOCONFERÊNCIA QUE JÁ SE ENCONTRAVA PREVISTA NO
ARTIGO 185, §§ 2º E 8º, DO CPP. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA INOVAÇÃO
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NA ORDEM JURÍDICA. RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CNJ QUE REGULAMENTA OS REFERIDOS DISPOSITIVOS E AUTORIZA A REALIZAÇÃO DE
AUDIÊNCIAS E OUTROS ATOS PROCESSUAIS POR VIDEOCONFERÊNCIA
DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA RECONHECIDO PELO
CONGRESSO NACIONAL NO DECRETO LEGISLATIVO Nº 06/2020, COMO
FORMA DE PREVENIR A PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO PELA COVID-19
NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS QUE FORAM ADOTADAS
VISANDO RESGUARDAR O DIREITO FUNDAMENTAL À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL E O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES.
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. TESE DEFENSIVA BASEADA NA AUSÊNCIA
DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSUBSTANCIADAS NAS DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA PARA FINS DE
COMPROVAÇÃO DA AUTORIA EM DELITOS PATRIMONIAIS. VALIDADE
DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECEDENTES. SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS.
3. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O
DELITO DE FURTO. 3.1. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO TERIA HAVIDO O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA
INCONTESTE DE EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA. DECLARAÇÕES DA
VÍTIMA QUE ATESTAM QUE ESTA SOFREU GRAVE AMEAÇA, NA MEDIDA EM QUE O COMPARSA DO RECORRENTE SIMULOU O EMPREGO
DE ARMA DE FOGO PARA CONSEGUIR O SEU INTENTO CRIMINOSO.
3.2. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DO ART. 29, § 2º, DO CP (COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA). DESCABIMENTO. APELANTE
QUE PERMANECEU NO LOCAL DO CRIME PARA DAR COBERTURA AO
COAUTOR, ENQUANTO ESTE AMEAÇAVA A VÍTIMA E SUBTRAÍA A RES
FURTIVA, RESTANDO EVIDENCIADA A DIVISÃO DE TAREFAS NO DESDOBRAMENTO DOS ATOS EXECUTÓRIOS ESSENCIAL PARA O ÊXITO
DA EMPREITADA CRIMINOSA. APELANTE QUE COMPACTUOU COM O
EMPREGO DA GRAVE AMEAÇA NA PRÁTICA DELITIVA, ADERINDO À
CONDUTA DO SEU COMPARSA, NÃO RESTANDO DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE PARTICIPAR DE DELITO MENOS GRAVE. MANUTENÇÃO DA
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO QUE SE IMPÕE.
4. VERIFICAÇÃO EX OFFICIO DE ERRO NA DOSIMETRIA. 4.1. VALOR DO
DIA-MULTA FIXADO EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO
VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, DIANTE DA OMISSÃO NA SENTENÇA
RECORRIDA EM RELAÇÃO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO SALARÍO MÍNIMO PARA EFEITOS DE CONTAGEM DO VALOR DO DIA-MULTA. 4.2. VERIFICAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA DETRAÇÃO. A MM.
JUÍZA A QUO, EMBORA TENHA CONSIDERADO QUE O APELANTE PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE, EM VIRTUDE DOS PRESENTES
AUTOS, PELO PERÍODO DE 03 (TRÊS) MESES E 23 (VINTE E TRÊS) DIAS,
CHEGOU À PENA REMANESCENTE DE 05 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 02 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO, QUANDO O CÁLCULO CORRETO
LEVARIA A UMA PENA REMANESCENTE DE 05 (CINCO) ANOS, 10 (DEZ)
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MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS DE RECLUSÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA NA FORMA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA VERGASTADA NOS DEMAIS PONTOS.
5. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS
EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
6. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO
QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER
AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.
7. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
INDÍCIOS DA PERICULOSIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE
OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO RECORRENTE, PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO, FURTO QUALIFICADO E
LATROCÍNIO, TENDO, INCLUSIVE, HAVIDO O TRÂNSITO EM JULGADO
DA CONDENAÇÃO EM DUAS DELAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
PRECEDENTES DO STJ. DEVIDAMENTE VISLUMBRADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE
CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO, FIXANDO-SE, DE OFÍCIO, O VALOR DO DIA-MULTA EM 1/30 (UM
TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS,
CORRIGINDO-SE, AINDA, EX OFFICIO, ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CÁLCULO DA DETRAÇÃO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0500544-97.2020.8.05.0103,
oriundos da 1ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus, sendo Apelante Paulo Rodrigo Duarte Pinto e
Apelado o Ministério Público.
Acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso,
afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, fixando-se, de ofício, o valor
do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, corrigindo-se,
ainda, ex officio, erro material constante no cálculo da detração, de acordo com o voto do Relator,
que foi vertido nos seguintes termos:
RELATÓRIO
Cuida-se de Apelação interposta por Paulo Rodrigo Duarte Pinto contra a r. Sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Crime da Comarca de Ilhéus, a qual julgou procedente a
Denúncia de fls. 02/03 para condenar o Réu pela prática do delito capitulado no artigo 157, § 2º, inciso
II, do Código Penal.
Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, em 30/07/2020,
por volta das 23:40h, na Rua Visconde de Mauá, Centro, no Município de Ilhéus, o Denunciado, jun146
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tamente com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, consistente na simulação do
emprego de arma de fogo, subtraíram 01 (uma) bolsa de couro, cor castanha, contendo em seu interior
02 (dois) aparelhos telefônicos da marca Samsung, cartões bancários, 01 (uma) corrente de ouro, 01
(uma) pulseira de ouro, 01 (um) brinco de prata, 01 (uma) corrente de prata com pingente de ouro, de
propriedade da Sr.ª Glayce Lindemberg.
Relatou que, no dia dos fatos, a vítima se encontrava sozinha na porta de sua residência tentando acessá-la, quando foi abordada pelo Denunciado e seu comparsa, os quais, simulando o porte
de arma de fogo e utilizando-se de palavras intimidatórias e de força física (arrebatamento violento),
subtraíram a res furtiva e empreenderam fuga.
Ato contínuo, a vítima acionou a Polícia Militar, que, de posse das características físicas dos
autores, obtidas através das imagens de videomonitoramento, empreendeu diligências e logrou êxito
em localizar o Denunciado no dia seguinte, por volta das 01:30h, nas imediações da “Feira do Malhado”, oportunidade em que este foi preso em flagrante.
O Ministério Público requereu, assim, a condenação do Réu nas penas do artigo 157, § 2º,
inciso II (concurso de agentes), do Código Penal.
Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas,
sobreveio a sentença de fls. 122/131, por meio da qual o Réu foi condenado à pena de 06 (seis) anos,
02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao
pagamento de 138 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, remanescendo, após a detração realizada pela
magistrada sentenciante, uma pena de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão,
sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 159/169), requerendo, preliminarmente,
que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Resolução nº 329/2020 do CNJ, sustentando, em
síntese, que: a) o Conselho Nacional de Justiça não tem competência para legislar sobre matéria processual penal, atribuição exclusiva do Congresso nacional, nos termos do art. 22, inciso I, da CF; b)
a mencionada resolução, ao prever a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu por videoconferência, inovaria na ordem jurídica, extrapolando a regulamentação infralegal de atos e procedimentos.
No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento de que inexistiria prova robusta capaz de proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, aduzindo que as declarações da vítima teriam sido frágeis, sendo o caso de aplicação do princípio
do in dubio pro reo.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto,
alegando que não existiriam nos Autos provas da utilização de violência ou grave ameaça na prática
do delito, bem como que o Apelante quis participar do delito menos grave, salientando que seria a
hipótese de aplicação do art. 29, § 2º, do CP (cooperação dolosamente distinta).
Requereu a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária, bem como o reconhecimento
do direito do Apelante de recorrer em liberdade.
Prequestionou, para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário,
a contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: art. 155, caput, do Código Penal;
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e art. 5º, incisos LXXIV, LIV, LV e LVII, da
Constituição Federal.
Em Contrarrazões (fls. 174/197), o Parquet refutou todas as alegações feitas pela defesa, pugnando pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo improvimento do Recurso.
Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria de
Justiça (fls. 07/14 dos Autos físicos), pela rejeição da preliminar suscitada e, no mérito, pelo improvimento do Recurso.
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VOTO
O Recurso deve ser conhecido, porquanto tempestivo e obedecidos os demais requisitos de
admissibilidade. Inicialmente, passa-se ao exame da preliminar suscitada pela defesa.
1. Da preliminar de declaração incidental de inconstitucionalidade da Resolução nº
329/2020 do CNJ
A defesa requer que seja declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal da Resolução nº 329/2020 do CNJ, sustentando, em síntese, que: a) o Conselho Nacional de Justiça não
tem competência para legislar sobre matéria processual penal, atribuição exclusiva do Congresso
nacional, nos termos do art. 22, inciso I, da CF; b) a mencionada resolução, ao prever a oitiva de testemunhas e o interrogatório do réu por videoconferência, inovaria na ordem jurídica, extrapolando a
regulamentação infralegal de atos e procedimentos.
Não merece prosperar a referida preliminar.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o próprio Código de Processo Penal permite, em seu
art. 185, §§ 2º e 8º, a realização do interrogatório do réu, da inquirição de testemunhas e de outros
atos processuais por meio de videoconferência, quando a medida for necessária para atender a grave
questão de ordem pública, in verbis:
Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal,
será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (Redação
dada pela Lei nº 10.792, de 1º.12.2003)
(...)
§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes,
poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso
tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária
para atender a uma das seguintes finalidades: (Redação dada pela Lei nº 11.900, de 2009)
(...)
IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)
§ 3o Da decisão que determinar a realização de interrogatório por videoconferência, as partes
serão intimadas com 10 (dez) dias de antecedência. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)
§ 4o Antes do interrogatório por videoconferência, o preso poderá acompanhar, pelo mesmo sistema tecnológico, a realização de todos os atos da audiência única de instrução e julgamento de
que tratam os arts. 400, 411 e 531 deste Código. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)
§ 5o Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista
prévia e reservada com o seu defensor; se realizado por videoconferência, fica também garantido
o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio
e o advogado presente na sala de audiência do Fórum, e entre este e o preso. (Incluído pela Lei nº
11.900, de 2009)
§ 6o A sala reservada no estabelecimento prisional para a realização de atos processuais por
sistema de videoconferência será fiscalizada pelos corregedores e pelo juiz de cada causa, como
também pelo Ministério Público e pela Ordem dos Advogados do Brasil. (Incluído pela Lei nº
11.900, de 2009)
§ 7o Será requisitada a apresentação do réu preso em juízo nas hipóteses em que o interrogatório
não se realizar na forma prevista nos §§ 1o e 2o deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)
§ 8o Aplica-se o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o e 5o deste artigo, no que couber, à realização de
outros atos processuais que dependam da participação de pessoa que esteja presa, como acareação, reconhecimento de pessoas e coisas, e inquirição de testemunha ou tomada de declarações
do ofendido. (Incluído pela Lei nº 11.900, de 2009)
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Como cediço, o Decreto Lei nº 3.689/41 (Código de Processo Penal) foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988 com status de Lei Ordinária Federal2 O Conselho Nacional de Justiça,
regulamentando os referidos dispositivos e visando adotar medidas preventivas para a propagação da
infecção pela Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário Nacional, editou a Resolução nº 329/2020, por
meio da qual foi permitida a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência
durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional no Decreto Legislativo
nº 06/2020, senão veja-se:
Art. 1º Durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Federal nº 06/2020,
em razão da pandemia mundial (Covid-19), que determinou, dentre outras medidas, o isolamento social indicado pela Organização Mundial de Saúde e a suspensão do expediente presencial
no Poder Judiciário (Resolução CNJ nº 314/2020), vigorarão as medidas transitórias e excepcionais previstas nesta Resolução.
Art. 2º Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência
pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6º, § 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020.

Nesta linha intelectiva, considerando-se que a possibilidade de realização do interrogatório
do réu, da inquirição de testemunhas e de outros atos processuais por meio de videoconferência já se
encontrava prevista no artigo 185, §§ 2º e 8º, do CPP, bem como que a Resolução nº 329/2020 do CNJ
veio apenas regulamentar os dispositivos previstos na referida Lei Federal, conclui-se que não houve
a alegada inovação legislativa e nem usurpação da competência privativa da União para legislar sobre
direito processual.
Ademais, considerando-se que a pandemia instaurada pelo novo Coronavírus vem se arrastando há mais de um ano, sem previsão para a sua erradicação em data próxima, a realização de audiências e outros atos processuais por meio de videoconferência visa, sobretudo, resguardar o direito
fundamental à razoável duração do processo judicial (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), bem como o
princípio constitucional da continuidade da prestação jurisdicional (art. 93, inciso XII, da CF).
Assim, constato que a Resolução nº 329/2020 do CNJ foi editada como forma de resguardar
o devido processo legal, bem como de reforçar as demais garantias processuais dos acusados.
Ressalte-se que a Corte Superior de Justiça vem se posicionando pela validade dos atos realizados por meio de videoconferência durante a crise sanitária instaurada pelo novo Coronavírus, sem
que a referida prática represente cerceamento ao direito de defesa.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA
DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A
conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento,
audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa.
2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e
comarcas do País colocaram em ação inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm
assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as
quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia
de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho
Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve
sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado
pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência. A
2 (AREsp 1304487/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Dje: 23/10/2018)
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audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação
entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as
providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva
participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5.
Ordem denegada. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer
do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com
observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413).” (HC 590.140/MG,
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe
25/09/2020) – Grifos do Relator

Nesse sentido também vem decidindo este Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART.
157, § 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO
REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CNJ. PRELIMINAR REJEITADA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES COM A EXCLUSÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DE PENA CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA.
IMPROSPERÁVEL. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS
POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA
PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO PARA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
INACOLHIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. I
- A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de
processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento,
audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa.
(...)” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0502728-41.2020.8.05.0001,Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO,Publicado em: 15/02/2021, TJ/BA) – Grifos do Relator
APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL - INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA – REJEIÇÃO - EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MODIFICAÇÃO DO SEU
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – INVIABILIDADE – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– ACOLHIMENTO – RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Classe: Apelação,Número
do Processo: 0501245-89.2019.8.05.0201,Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO,Publicado em: 16/12/2020, TJ/BA) – Grifos do Relator

Em decisão recente, inclusive, a Egrégia Corte do Supremo Tribunal Federal, por meio de
decisão liminar proferida no bojo da ADI 6841, autorizou a realização de audiências de custódia por
videoconferência durante a pandemia instaurada pela Covid-19, na forma estabelecida pela Resolução
nº 329/2020 do CNJ, senão vejamos trechos do referido decisum:
“(...) O Min. Edson Fachin, em voto-vencedor em habeas corpus, expressamente indicou que a
audiência de custódia por videoconferência é a melhor alternativa para resguardar os direitos do
preso durante a pandemia: “(...) Assim, na linha proposta pelo ilustre Relator, entendo que a forma de melhor equacionar as medidas sanitárias de restrição decorrentes do novo coronavírus e o
direito subjetivo do preso de participar de ato processual vocacionado a controlar a legalidade da
prisão é o sistema de videoconferências. A audiência por videoconferência, desde que ocorra sem
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a presença de policiais, livre de interferências externas e com a captação de imagens do detido,
permite que a autoridade judicial possa averiguar a prática de eventuais maus-tratos ou tortura e,
em caso de dúvida, encaminhar o detido para o Instituto Médico Legal respectivo para elaboração
de perícia médica.” (...)
Importa também levar em conta a realidade dos tribunais país afora, de tal modo que a vedação
sic et simpliciter da audiência de custódia por videoconferência poderia conduzir a graves problemas administrativos para alguns estados. Há muitas comarcas vagas no país, sem juiz titular. Não
raro, os tribunais, em razão desse quadro deficitário de juízes, acabam por designar um mesmo
magistrado para responder por duas ou até três comarcas, de modo que, ainda que a determinação para audiências de custódia na forma presencial não houvesse sido suspensa, não seria possível a sua realização no prazo de 24 horas de forma presencial. Assim, a realização da audiência
de custódia, ainda que por videoconferência, acaba sendo a medida mais adequada e viável
para concretizar os direitos fundamentais do preso. Particularmente no contexto pandêmico, é
melhor que ela seja realizada por videoconferência de que simplesmente não seja realizada de
forma alguma. Em suma, a audiência de custódia por videoconferência é a medida possível que
mais se aproxima, no contexto pandêmico, de assegurar “aos presos o respeito à integridade
física e moral”, prevista no art. 5º, XLIX, CF/88, além de compatibilizar-se plenamente com a
garantia constitucional do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV). (...)
Por todas essas razões, reputo plausível a alegação de inconstitucionalidade do dispositivo impugnado, ao menos enquanto durar a pandemia de Covid-19. Ante o exposto, em primeira análise,
ad referendum do Plenário desta Suprema Corte, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido cautelar
para suspender a eficácia da expressão “vedado o emprego de videoconferência”, constante do §
1° do art. 3°-B do DL n. 3.689/41, na redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma a
permitir a realização das audiências de custódia por videoconferência, enquanto perdurar a pandemia de Covid-19, conforme art. 19, da Resolução n. 329/2020, CNJ, na redação que lhe foi dada
pela Resolução n. 357/2020, CNJ, na forma do art. 10, § 3°, Lei n. 9.868/99, bem como no art. 21,
V, do RISTF.(...)” (ADI 6841, Relator: Ministro Nunes Marques, DJ: 28/06/2021) - Grifos do Relator

Pelo exposto, não tendo sido demonstrada a ocorrência de qualquer inconstitucionalidade
formal ou material na Resolução nº 329/2020 do CNJ, rejeito a preliminar de declaração incidental
de inconstitucionalidade suscitada pela defesa.
2. Do descabimento da pretensão absolutória
Ab initio, cumpre esclarecer que, embora o Apelante tenha se identificado no momento de
sua prisão em flagrante como sendo a pessoa de Paulo Cézar Santos Duarte, posteriormente este foi
submetido a Exame Pericial de Identificação Datiloscópica, por não ter apresentado naquela ocasião
nenhum documento de identificação civil, tendo o perito concluído que se tratava, em verdade, da
pessoa identificada como Paulo Rodrigo Duarte Pinto (fls. 91/93).
Feitas essas considerações, verifico que o Recorrente fustiga inicialmente o decreto condenatório, sob o fundamento de que não teriam sido reunidas provas suficientes da autoria e materialidade do
delito tipificado no art. 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes), do CP, pugnando pela sua absolvição.
A pretensão não merece ser acolhida.
Com efeito, a prova carreada aos autos demonstra, indubitavelmente, a materialidade delitiva, bem como que os atos executórios que culminaram na perpetração do delito de roubo majorado
foram praticados pelo Apelante.
A autoria e materialidade do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no
artigo 157, § 2º, inciso II, do CP, restaram convincentemente comprovadas, em razão das declarações
da vítima e das testemunhas ouvidas, durante ambas as fases da persecução penal (fls. 08, 10/12 e
link da audiência realizada pelo aplicativo Lifesize disponibilizado às fls. 87) os quais apontam que
o Apelante, juntamente com outro indivíduo não identificado, subtraiu 01 (uma) bolsa de couro, cor
castanha, contendo em seu interior 02 (dois) aparelhos telefônicos da marca Samsung, cartões bancários, 01 (uma) corrente de ouro, 01 (uma) pulseira de ouro, 01 (um) brinco de prata, 01 (uma) corrente
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de prata com pingente de ouro, de propriedade da Sr.ª Glayce Lindemberg, não havendo que se falar
em dúvidas acerca da sua comprovação.
Conforme se observa do Auto de Prisão em Flagrante (fls. 06/38), a Sr.ª Glayce Lindemberg,
em declarações prestadas na fase policial (fls. 12), reconheceu o Apelante como um dos autores do
crime e afirmou ter este, mediante grave ameaça, subtraído uma bolsa de sua propriedade.
A vítima, ao ser ouvida em Juízo, confirmou as declarações anteriormente prestadas, sem
que se possa verificar qualquer incongruência em suas afirmações, senão veja-se:
Declarações da vítima Glayce Lindemberg em Juízo (consoante transcrição efetuada pelo magistrado na sentença de fls. 122/131):“Que no dia 30 de julho era data do seu aniversário; que uma amiga
lhe chamou para sair e comer alguma coisa; que a declarante saiu e encontrou sua amiga, comeram
lanches e beberam cerveja; que mora no pavimento superior da loja onde trabalha; que ao chegar
próximo de sua casa percebeu que tinham dois indivíduos ao lado da loja, sentado na bancada do
jardim do Hospital de Olhos; que desceu do carro e percebeu que a luz da loja estava acesa; que
seu marido e sua filha estavam na loja trabalhando internamente; que pensou que os dois indivíduos
eram pedintes, mendigos; que um dos indivíduos falou algo, mas não deu atenção; que ao abrir o
portão de casa, o indivíduo que estava sentado veio em sua direção e puxou o portão; que tentou
fechar o portão para sair correndo; que ficou com medo de gritar e sua filha que estava dentro da
loja sair e acabar sendo vítima também; que o indivíduo enfiou a mão na cintura e pensou que
ele estava armado; que nesse momento soltou a bolsa; que ele pegou a bolsa e saiu correndo com
seu comparsa; que um indivíduo já estava na porta; que estava puxando o portão e ele também
puxava; que o indivíduo colocava a mão na cintura e dava a entender que iria sacar uma arma;
que não consegue lembrar se ele falou alguma coisa depois; que nesse dia a sua filha estava no interior do estabelecimento com o pai; que depois do assalto sua filha disse que tinha visto os indivíduos
momentos antes; que reconheceu o réu; que o réu não foi o indivíduo que puxou sua bolsa; que não
conseguiu ver o rosto do indivíduo que puxou sua bolsa porque estava com uma coberta na cabeça;
que depois do acontecido apareceu um policial na loja para lhe fazer perguntas; que ele teria dito
que era oficial de justiça; que pediu o telefone de contato da vítima; que ele teria dito que o crime
parecia encomenda; que um dos indivíduos foi preso; que alguns pertences foram recuperados; que
quase trombou com um dos indivíduos; que pensou que eles iriam furtar a loja; que não prestou
atenção no que o indivíduo lhe falou antes de anunciar o assalto; que não esperava ter encontrado
os indivíduos no local; que o outro indivíduo ficou dando cobertura, observando a situação, ficou
no plantão; que depois de conseguir puxar a bolsa os dois indivíduos correram na mesma direção;
que o indivíduo ficou de costas olhando, observando e quando ele viu que a situação tinha sido
concluída ele saiu correndo com o amigo; que eles saíram no sentido da frente; que ela correu em
sentido contrário; que não gritou porque tinha medo de assustar sua filha; que achou que os indivíduos estavam no local aguardando o melhor momento para agir; que encomenda seria algo que eles
já estavam planejando; que não sabe dizer se na fuga algum produto caiu da bolsa; que a bolsa não
foi encontrada, tampouco a caixinha com jóias” (...)” – Grifos do Relator

Conforme é sabido, em crimes desta natureza, a jurisprudência já se posicionou acerca do
valor probatório da palavra da vítima para fins de comprovação da autoria, senão veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXTORSÃO QUALIFICADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS. INVERSÃO DO ÔNUS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (…) 5. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020, STJ) - Grifos do Relator

Por sua vez, embora não tenham presenciado a ação delitiva, os policiais que efetuaram a
prisão em flagrante do Apelante confirmaram, na fase policial e em Juízo, a versão apresentada pela
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vítima, afirmando, ainda, que o Apelante foi visualizado nas gravações das câmeras de segurança no
momento em que subtraía a bolsa da vítima, nos seguintes termos:
Depoimento da testemunha José Carlos Rodrigues Chaves (SD/PM) na fase policial (fls. 10):
“Que foram acionados via CICOM acerca do roubo que haveria ocorrido no centro da cidade;
que um indivíduo alto, magro, com bermuda colorida, teria sido filmado tomando a bolsa da
vítima; que durante rondas, uma moradora de rua entregou aos policiais um documento da vítima,
informando que teria achado o mesmo na rua; que na Feira do Malhado, por volta das 01:30hs
da madrugada, seguiam em buscas e localizaram o indivíduo que se identificou como PAULO
CÉSAR SANTOS DUARTE; que PAULO CÉSAR é nitidamente visto no vídeo roubando a bolsa
da vítima; que entraram em contato com vítima que compareceu nesta Delegacia e reconheceu
imediatamente PAULO CÉSAR; que foi dada voz de prisão ao mesmo; que a bolsa da vítima não
foi recuperada;(...)” – Grifos do Relator
Depoimento da testemunha Emerson de Góes Diogo (SD/PM) em Juízo (consoante transcrição
efetuada pelo magistrado na sentença de fls. 122/131): “Que nós estávamos em rondas, a CICOM
informou via rádio, no centro da cidade, um delito; então continuamos as rondas e busca dos indivíduos por conta das características que foram passadas dos indivíduos; outra guarnição foi até o
local e conseguiriam as filmagens e passaram paras outras guarnições; continuamos as rondas,
um morador de rua entregou os documentos da vítima; nos deslocamos, por volta de uma e meia
da manhã, na Feira do Malhado, local onde os indivíduos ficam, havia vários indivíduos consumindo álcool, vimos o indivíduo, reconhecemos ele; informamos a vítima, ela o reconheceu
na delegacia; com ele não foi encontrado nenhum dos pertences; a vítima reconheceu o autor e
descreveu os bens que estavam na bolsa; não conhecia o acusado; ele só disse que não tinha sido
ele; não sei dizer se estava embriagado, estava com mal cheiro”.” – Grifos do Relator

De outro giro, conforme amplamente confirmado por esta Corte, os depoimentos dos policiais que acompanharam a prisão são plenamente válidos, não se podendo atacar tais declarações pelo
simples fato de possuírem esta qualidade.
Este é o entendimento pacífico também no STJ, senão vejamos:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. DESNECESSIDADE DE PERICIAR A ARMA DE FOGO. PRECEDENTES. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO RELATIVO
A ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TEMA NÃO ABORDADO PELA CORTE
ORIGINÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ELEMENTO CONCRETO APONTADO PARA JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) IV Pontue-se que, ‘conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.’ (HC
n. 106.479/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 13/12/2010). (…) Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no HC 500.019/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA
RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado
em 01/10/2019, DJe 08/10/2019, STJ) - Grifos do Relator

In casu, as declarações da vítima e das testemunhas de acusação foram coerentes, não tendo
havido nenhuma contradição a ensejar qualquer dúvida acerca de sua veracidade.
Apesar de a tese defensiva basear-se na insuficiência de provas para a condenação, o conjunto probatório aponta, de forma uníssona, ter sido o Apelante um dos autores do fato, não havendo nos
Autos qualquer prova que possa infirmar tal declaração.
Por sua vez, o Apelante, embora tenha negado a prática delitiva, confessa, em Juízo, que,
no dia dos fatos, se encontrava na companhia do coautor do crime quando este subtraiu a res furtiva,
confirmando as declarações da vítima nesse ponto, senão veja-se:
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Interrogatório do Apelante Paulo Rodrigo Duarte Pinto em Juízo (consoante transcrição efetuada pelo magistrado na sentença de fls. 122/131): “(…) Que o que foi houve foi que tive um
problema com minha esposa, fui para a feira; fui para o centro da cidade; fiquei junto com o
morador de rua; peguei dois cobertor (sic) e cachaça e fiquei bebendo; conheci um morador e
fiquei bebendo; ele encostou em mim, peguei amizade; dei o cobertor a ele; “vamos fazer corre
da cachaça”; não tinha aparência de malandro; não foi esse horário, foi umas nove e pouca da
noite, para dez horas; quando eu fui preso foi uma hora e pouca de relógio; comecei a pedir, pois
eu não iria roubar nada mais de ninguém; “vamos pedir a moeda”; quando chegou essa mulher,
barona (sic), eu pedi dinheiro; ela disse “não tenho dinheiro não moço”, ele foi puxou a bolsa e
saiu correndo; a minha reação foi correr também; ele foi para avenida e eu para o Malhado; eu
fui passar a madrugada lá; fui pego com nada; não sabia que ele ia fazer isso; colocaram a hora
errada; a hora que me prenderam também não foi essa; ninguém ameaçou, tinha a câmera; tava
na minha mão a cachaça; me prenderam pela minha característica, pela roupa; tava enrolado
com o cobertor, eu e ele; antes de conhecer ele, passou o carro da sopa e deu cobertores e eu pedi
um para ele; acho que ele não colocou na cabeça; tava doidão mesmo, queria dinheiro para usar
droga; pedir né”(...)” - Grifos do Relator

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 manutenção do decreto condenatório.
3. Do descabimento da desclassificação do delito de roubo para o delito de furto
A defesa pugnou pela desclassificação do delito de roubo para o delito de furto, alegando
que não existiriam nos Autos provas da utilização de violência ou grave ameaça na prática do delito,
bem como que o Apelante quis participar do delito menos grave, salientando que seria a hipótese de
aplicação do art. 29, § 2º, do CP (cooperação dolosamente distinta).
A pretensão não merece acolhida.
Da leitura dos autos, torna-se evidente que a subtração da res se deu com o emprego de grave
ameaça, uma vez que o comparsa do Recorrente ameaçou a vítima, simulando portar uma arma de
fogo, no intuito de obrigá-la a lhe entregar os seus pertences. Destaco os seguintes trechos das declarações da vítima em Juízo:
Declarações da vítima Glayce Lindemberg em Juízo (consoante transcrição efetuada pelo magistrado na sentença de fls. 122/131):“(...) que ao abrir o portão de casa, o indivíduo que estava
sentado veio em sua direção e puxou o portão; que tentou fechar o portão para sair correndo; que
ficou com medo de gritar e sua filha que estava dentro da loja sair e acabar sendo vítima também;
que o indivíduo enfiou a mão na cintura e pensou que ele estava armado; que nesse momento
soltou a bolsa; que ele pegou a bolsa e saiu correndo com seu comparsa; que um indivíduo já
estava na porta; que estava puxando o portão e ele também puxava; que o indivíduo colocava a
mão na cintura e dava a entender que iria sacar uma arma; (...) “ – Grifos do Relator

Da análise do depoimento supratranscrito, dessume-se, portanto, que as narrativas fáticas são
suficientes à incidência da norma prevista no art. 157, caput, do Código Penal, e, logo, afastam qualquer
pretensão quanto à desclassificação da conduta imposta para o crime de furto, como pretende a Defesa.
Nessa mesma senda, colhe-se o seguinte julgado do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO.
ROUBO SIMPLES. AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES CONSUMADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O crime de roubo configura-se quando a subtração é realizada com o emprego de violência ou
grave ameaça contra a vítima. Por seu turno, o crime de furto caracteriza-se quando não há emprego
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de qualquer violência, física ou moral, nem grave ameaça. Precedentes. 2. A alteração das conclusões
do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir
o óbice da Súmula 7, STJ. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - AgRg no REsp: 1399939 MG
2013/0282034-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2014, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2014)- Grifos do Relator

Por outro lado, percebe-se que restou efetivamente demonstrada a relevância das condutas
praticadas pelo Recorrente no desdobramento dos atos executórios do crime.
Com efeito, da análise do presente caderno processual, depreende-se que, embora os agentes
policiais responsáveis pela prisão em flagrante do Apelante não tenham logrado êxito em prender e
identificar o seu comparsa, é de ver-se que a prova trazida aos Autos é inequívoca quanto à prática do
delito de roubo por dois agentes em coautoria, na medida em que, segundo os depoimentos colhidos
nos Autos, o indivíduo não identificado abordou e ameaçou a vítima, subtraindo a res furtiva, enquanto o Apelante observava a movimentação, dando-lhe cobertura, em uma típica divisão de tarefas para
o êxito da empreitada criminosa.
Assim, considerando-se que o Apelante compactuou com o emprego da grave ameaça na
prática delitiva, aderindo à conduta do seu comparsa, não restou demonstrada a intenção de participar
em delito menos grave, tendo havido clara divisão de tarefas entre os agentes criminosos na prática do
roubo, o que configura, no caso sub judice, a sua atuação na forma de coautoria delitiva, nos termos
do art. 29, caput, do CP.
Em vista de tais considerações, por não ter sido demonstrado o desvio subjetivo de conduta,
bem como por ter restado evidenciado o emprego de grave ameaça na subtração do bem da vítima,
deve ser mantida a condenação do Apelante na forma como foi imputada na sentença vergastada, não
merecendo ser acolhida a pretensão de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.
4. Do redimensionamento da pena arbitrada
No que se refere à dosimetria da pena, embora esta não tenha sido objeto do presente recurso,
verifico a ocorrência, nesse ponto da sentença, de erro passível de ser reconhecido de ofício, consoante se passa a expor a seguir.
Analisando a sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que a ilustre Juíza sentenciante fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo legal previsto, não
havendo reparos a serem feitos nesse ponto.
Na segunda fase, deve ser mantida a exasperação de 1/6 (um sexto) efetuada pela MM. Juíza a quo ante o reconhecimento da circunstância agravante genérica prevista no art. 61, inciso I, do
CP (reincidência), tendo em vista que consta do sistema SAJ a existência de condenação anterior já
transitada em julgado em desfavor do Apelante, no bojo da Ação Penal nº 0000127-85.2012.8.05.0103,
ficando a pena intermediária fixada em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão.
Já na terceira fase, deve ser mantido o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pela MM. Juíza a
quo em relação à causa especial de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP (concurso de agentes), considerando-se que, de acordo com a prova colhida nos presentes Autos, o crime
foi cometido em coautoria delitiva, chegando-se à pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão.
Deve ser mantida, ainda, a pena de multa em 138 (cento e trinta e oito) dias-multa, pois,
embora esta não tenha sido aplicada de forma proporcional à pena corporal imposta, não cabe a esta
Corte piorar, de ofício, a situação do Condenado, diante da impossibilidade da reformatio in pejus.
Considerando-se que a magistrada sentenciante foi omissa em relação à época da vigência do salário
mínimo para efeitos de contagem do valor do dia-multa, deve este ser fixado em 1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.
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Deve ser mantida, também, a detração efetuada pela magistrada sentenciante, a qual considerou que o Apelante permaneceu preso provisoriamente, em virtude dos presentes Autos, pelo
período de 113 (cento e treze) dias, o que equivale ao lapso de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias.
Entretanto, verifico a ocorrência de erro no cálculo efetuado, pois a MM. Juíza a quo, após
abater o período em que o Apelante permaneceu preso provisoriamente, chegou à pena remanescente
de 05 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 02 (dois) dias de reclusão, quando o cálculo correto levaria a uma
pena remanescente de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, devendo o
referido erro material ser corrigido de ofício.
Deve ser mantido o regime fechado estabelecido na sentença guerreada, com fulcro no art.
33, § 2º, alínea a, do CP, considerando-se o quantum de pena definitivamente fixado, bem como a
reincidência do Apelante.
5. Do não conhecimento do pleito de Gratuidade Judiciária
Quanto ao pleito de concessão de Justiça Gratuita, entendo que não deve ser conhecido.
Registre-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98, §§ 2º e 3º
do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o vencido, ainda que este seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, entretanto, ficar suspensa
a exigência do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após avaliação das condições econômicofinanceiras 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 Apelante não pode ser analisada por
este Relator, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, consoante orientação predominante no Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:
“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
2. 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 do decreto condenatório. (...)(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
4/9/2014) – Grifos do Relator
“(...)
3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.”(AgRg no AREsp
254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
19/03/2013, DJe 25/03/2013) – Grifos do Relator

Nesse sentido também vem decidindo esta Colenda Turma Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV - A pena de multa deve ser modificada para 10 (dez) dias-multa, para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. O regime estabelecido deve permanecer no aberto, obedecendo
o quanto disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. A Defesa do Apelante pugnou pela concessão da
assistência judicial gratuita. O pedido não merece ser acolhido, data venia, por não existir am-
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paro 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 PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa,
mantendo, in totum, os demais termos da sentença objurgada”(Classe: APELAÇÃO,Número do
Processo: 0005476-62.2013.8.05.0191, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara
Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 10/03/2015 ) – Grifos do Relator

Dessa forma, não deve ser conhecido o pedido, sob pena de supressão de instância.
6. Do prequestionamento
O Apelante prequestionou, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário,
a contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: art. 155, caput, do Código Penal;
art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; e art. 5º, incisos LXXIV, LIV, LV e LVII, da
Constituição Federal.
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal, o pronunciamento explícito acerca das matérias argüidas para fins de prequestionamento se
mostra desnecessário, senão veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – RECOLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE – BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – I - Os embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou
contradição do julgado embargado, vedada sua utilização para suscitar novos questionamentos
ou mesmo rediscutir a matéria. II - “O requisito do prequestionamento se satisfaz com a existência de pronunciamento sobre as matérias que se pretende submeter ao crivo da instância
extraordinária, somente sendo exigido menção expressa dos dispositivos tidos por violados na
fundamentação do recurso, consoante, neste particular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772,
DJ 24/10/1997)”. (EDROMS nº 14.444/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves). III - Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no RMS 11.927/MG, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 24/05/2004, p. 152, STJ). - Grifos
do Relator

Devidamente efetuada a escorreita análise e aplicação dos dispositivos legais necessários e
atinentes à espécie, despicienda revela-se (neste julgamento) a menção expressa aos dispositivos supracitados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores.
7. Do indeferimento do pleito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
O Recorrente pleiteou o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, defendendo a
ausência de requisitos para a manutenção da segregação cautelar.
A referida pretensão não merece ser acolhida.
Verifica-se, no caso sub judice, que a douta Juíza a quo, ao proferir a sentença, negou ao
Recorrente o direito de recorrer em liberdade, fundamentando-se na necessidade de garantir a ordem
pública, diante da periculosidade do Apelante, nos seguintes termos:
“(...) Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, diante da possibilidade concreta de reiteração criminosa, o que viola a ordem pública. Verifico, efetivamente, que o réu ostenta duas condenações pela prática dos delitos de furto e roubo qualificados (autos de nº 0503052-55.2016.8.05.0103 e
0000127-85.2012.8.05.0103), essa última já transitada em julgado. Além disso, responde a outra ação
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penal na Comarca de Eunápolis-BA pelo crime de latrocínio (0000821-44.2003.8.05.0079), estando
essa ação penal com trâmite suspenso em razão da citação editalícia do réu.(...)” – Grifos do Relator

Depreende-se, portanto, da leitura do referido decisum, que a Magistrada a quo fundamentou a manutenção da prisão preventiva na necessidade de garantir a ordem pública, diante da periculosidade do Recorrente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva.
Com efeito, após consulta realizada no sistema SAJ, verifico que consta o registro de outras
três ações criminais em desfavor do Recorrente, tombadas sob os números 0000127-85.2012.8.05.0103,
0503052-22.2016.8.05.0103 e 0000821-44.2003.8.05.0079, pela suposta prática dos crimes de roubo
majorado, furto qualificado e latrocínio, sendo que, em duas delas, já houve inclusive o trânsito em
julgado das condenações, fato este que constitui motivação idônea para a manutenção de sua segregação cautelar, diante do risco efetivo de reiteração delitiva, nos termos do entendimento esposado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. LATROCÍNIO. PRISÃO
PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO (RÉU QUE É INVESTIGADO POR OUTROS DELITOS DA MESMA NATUREZA). MODUS OPERANDI. FUGA. PROTEÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. (…) 4.
Nos termos da orientação desta Corte, inquéritos policiais e processos penais em andamento,
muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ, constituem elementos
aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção
da prisão preventiva (RHC n. 68550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 31/3/2016).
(…) 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 546.494/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Grifos do Relator

Ressalte-se que o envolvimento, em tese, do Recorrente em outros delitos (periculosidade
social), é, sem dúvida, circunstância que reforça a necessidade da sua custódia nesta fase de cognição
parcial, sob pena de risco à ordem pública, em pleno atendimento ao quanto disposto no art. 312 do
CPP e torna, ainda, inviável a aplicação de quaisquer das medidas alternativas diversas da prisão,
previstas no art. 319 do Código de Ritos.
Cumpre anotar que não se trata apenas de custodiar o Recorrente em decorrência da gravidade abstrata do crime em tese cometido, mas de sobrestar a prática delituosa em situações nas quais
“a fumaça do cometimento do delito” e o “periculum libertatis” indiquem que, quando em liberdade,
o acusado encontrará estímulos relacionados com a infração cometida.
A medida de exceção, portanto, no presente caso, se revela, a priori, necessária, sendo pacífico, em tais circunstâncias (periculosidade social), que é imperiosa a interrupção da reiteração
criminosa para garantia da ordem pública.
Dessa forma, encontra-se devidamente fundamentada e justificada a decisão da magistrada
de primeira instância que manteve a preventiva, por estarem presentes os seus requisitos autorizadores, consoante regra inserta no art. 312, do Código de Processo Penal.
Pelo exposto, indefiro o pleito do Apelante de recorrer em liberdade.
O voto, portanto, é no sentido de conhecer em parte do Recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, reformando-se, de ofício, a sentença penal condenatória, haja
vista a fixação do valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos
fatos e a correção de erro material constante no cálculo da detração, de modo a estabelecer uma pena
remanescente de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantendo-se a
sentença vergastada nos demais termos.”
Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se conhece do Apelo, afasta-se a preliminar
suscitada, e, no mérito, nega-se provimento ao mesmo, reformando-se, de ofício, a sentença penal
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condenatória, haja vista a fixação do valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo
vigente à época dos fatos e a correção de erro material constante no cálculo da detração, de modo a
estabelecer uma pena remanescente de 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, mantendo-se a sentença vergastada nos demais termos.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0004595-51.2014.8.05.0191. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relator: Des. Julio Cézar Lemos Travessa, Julgado em 08/11/2019)
APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE DAVID HENRIQUE DE MELO FOI
CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4º,
I, DO CP AO CUMPRIMENTO DA PENA DE 03 (TRÊS) ANOS E 03 (TRÊS)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA
POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E CUMULADA AO PAGAMENTO DA
PENA PECUNIÁRIA DE 100 (CEM) DIAS-MULTA.
1 - PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA DO FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 155, §2º DO CP.
PROCEDÊNCIA. O APELANTE PREENCHE OS REQUISITOS PARA A
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. A RES FURTIVA POSSUI PEQUENO VALOR
E O INSURGENTE É PRIMÁRIO, APESAR DE RESPONDER A OUTROS
PROCESSOS CRIMINAIS EM CURSO. NA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO, A
OPÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR FOI PAUTADA NOS CRITÉRIOS
DO VALOR DO BEM E DA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
NEGATIVAS. DECISÃO PELA PENA INTERMEDIÁRIA, DE REDUÇÃO DE
1/3 (UM TERÇO) A 2/3 (DOIS TERÇOS), DENTRO DA QUAL, SE OPTOU
PELA FRAÇÃO REDUTORA INTERMEDIÁRIA, DE 1/2 (METADE).
2 - CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E PELO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO PARA REDIMENSIONAR A
PENA, RECONHECER O BENEFÍCIO DO FURTO PRIVILEGIADO E FIXAR A REPRIMENDA DEFINITIVA EM 01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES
E 18 (DEZOITO) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO,
SUBSTITUÍDA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS E CUMULADA
AO PAGAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE 04 (QUATRO) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS.
EM SEGUIDA, TENDO EM VISTA A NOVA PENA APLICADA, VOTA-SE
PELO RECONHECIMENTO, EX OFFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DOS ARTS.
107, IV; 109, V; E, 110, § 1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, EXTINGUINDO-SE, CONSEQUENTEMENTE, A PUNIBILIDADE DO APELANTE DAVID
HENRIQUE DE MELO.
ACÓRDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0004595-51.2014.8.05.0191 da
Comarca de Paulo Afonso/Ba, sendo Apelante DAVID HENRIQUE DE MELO e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER
O RECURSO E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para redimensionar a pena, reconhecer o
benefício do furto privilegiado e fixar a reprimenda definitiva em 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos e cumulada ao pagamento da
pena pecuniária de 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente
à época dos fatos.
Em seguida, tendo em vista a nova pena aplicada, ACORDAM os Desembargadores em
RECONHECER, EX OFFÍCIO, O ADVENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA
PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e, 110, § 1º, todos do Código
Penal, extinguindo-se, consequentemente, a punibilidade do apelante David Henrique de Melo.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, na comarca de Paulo Afonso/Ba,
ofereceu denúncia em 03/06/2014 (fls. 02/03) contra DAVID HENRIQUE DE MELO, por entender
que este teria infringido o disposto no art. 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do CP.
Narrou a Denúncia, in verbis:
“(...)
Consta dos autos da peça inquisitorial, instaurada mediante auto de prisão em flagrante que,
no dia 20/5/14, por volta das 01h 20min, o denunciado foi detido, em razão de ter furtado, 14 desodorantes de marca MONANGE, 13 de marca BRUT e 04 de marca BOZZANO, totalizando 31
(trinta e um) desodorantes, utilizando-se de 1 (uma) barra de ferro de 610mm de comprimento, na
empresa Cesta do Povo, situada na Avenida Otaviano Leandro de Morais, 525, nesta urbe. Esta
com personalidade jurídica de direito privado, pertencente a Administração Pública indireta da
esfera Estadual.
Informam os autos que, no dia e horário supracitado, o denunciado arrombou porta com cadeado
e mai uma porta de rolo, e adentrou no referido estabelecimento, onde subtraiu os desodorantes.
Após serem informados do arrombamento no referido Supermercado, policiais militares empreenderam buscas, encontrando o denunciado saindo do local com sacolas na mão. Na abordagem,
confessou que arrombou e utilizou u ma barra de ferro, a qual estava em suas mãos, conforme
Laudo de exame pericial (fls. 18-19). Sendo encaminhado à DEPOL.
Procedeu-se à oitiva do gerente da empresa (fls. 07), GENIVAN GABRIEL DE SOUZA, declarando
que se dirigiu ao local encontrando os policiais e o denunciado, corroborando o pertencimento
dos objetos furtados ao estabelecimento. Ademais, aduziu ter presenciado a confissão do denunciado quanto a autoria do delito.
Em seu interrogatório (fl. 08) o denunciado negou que tenha arrombado o local, embora tenha
confessado a autoria delitiva no que tange ao furto.
(...)”.

Compulsando os autos, constatou-se que o trâmite processual correu regularmente, tendo
David Henrique de Melo apresentado Resposta à Acusação às fls. 51/58.
A denúncia foi recebida no dia 01/07/2014 (fl. 42).
Foram apresentadas alegações finais pelo Ministério Público e pela Defesa, à fl. 71.
Em 19/02/2015 foi prolatada sentença (fls. 96/105) que julgou parcialmente procedente
a denúncia para condenar David Henrique de Melo pela prática do crime previsto no art. 155,
§ 4º, I, do CP, à pena de 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto,
substituída por duas restritivas de direitos e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 100
(cem) dias-multa.
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A sentença foi publicada em 23/02/2015 (fl. 106). O MP foi intimado da sentença em
25/02/2015 (fl. 105 v.). A Defensoria Pública foi intimada em 09/06/2015 (fl. 110 v.). David Henrique
de Melo foi intimado por edital, com prazo de 90 (noventa) dias iniciado em 09/05/2019 (fls. 152/154).
Certificou-se o trânsito em julgado para o MP em 02/03/2015 (fl. 107).
Irresignada, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em 15/06/2015 (fl. 111).
Em suas razões recursais (fls. 135/139), pleiteou-se a aplicação da causa de diminuição de
pena prevista no parágrafo 2º, do art. 155 do CP.
Em contrarrazões (fls. 143/145), o Parquet pugnou pelo provimento do Recurso, para aplicar
a causa de diminuição do furto privilegiado.
Abriu-se vista à Procuradoria de Justiça que se manifestou, às fls. 158/160, pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação.
VOTO
1. PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Conhece-se do Recurso, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
2. DOSIMETRIA
A insurgência defensiva cingiu-se ao questionamento da dosimetria, visando o redimensionamento da reprimenda, com a aplicação do benefício do furto privilegiado.
Para tanto, faz-se necessária a análise do capítulo de sentença questionado. Neste sentido,
segue o excerto da sentença:
“(...)
Analisando as circunstâncias judiciais, verifico que a culpabilidade do acusado extrapola a que é
inerente ao próprio tipo penal, já que além do arrombamento da porta de esteira (que qualifica o delito), rompeu obstáculo consistente no cadeado da porta de vidro. Ademais, a vítimam integra a Administração Indireta de nosso Estado, sendo que seu prejuízo onera indiretamente toda a população.
Quanto à conduta social e a personalidade do agente, nada há nos autos que o prejudique. Quanto
aos antecedentes, consta que o acusado é réu primário, em que pese responder a inúmeros processos na Comarca.
Pelo que consta não existe o que se valorar negativamente acerca do comportamento da vítima.
O motivo já é inerente ao tipo.
As consequencias do crime, porém, são graves, já que o gerente do estabelecimento vitimado pelo
acusado afirmou que gastou cerca de cento e cinquenta reais para consertar os danos causados
pela prática delitiva ora em análise.
As circunstâncias do crime também são desfavoráveis já que o delito se deu durante o repouso
noturno, sendo que o § 1º do artigo 155 do CPB é incompatível com a modalidade de furto qualificado, porém nada impede sua análise enquanto circunstância do delito.
Assim, com base nas circunstâncias supra expostas, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e 03
(três) meses de reclusão.
Iniciada a segunda etapa de dosimetria da pena, anoto que inexistem circunstâncias agravantes,
incidindo, porém, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB). Deste modo, atenuo a pena do acusado para 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Diante das diretrizes elencadas no artigo 59 do CP., fixo pena de multa em 100 (cem) dias-multa,
calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.
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A- Regime de cumprimento.
O regime inicial de cumprimento da pena aplicada deverá ser o aberto, de acordo com o art. 33,
§ 2º e § 3º do CP.
B- Análise da substituição por pena restritiva de direito e suspensão condicional da pena.
Verifico que no caso em tela torna-se cabível a aplicabilidade da substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o réu preenche os requisitos alinhados no artigo
44 do Código Penal, revelando ser a substituição suficiente à repreensão do delito.
Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, consistentes
em limitação de fim de semana e na prestação de serviços à comunidade a ser estabelecido o
cumprimento pelo juízo da execução, que no caso é o próprio sentenciante.
(...)”

Da leitura deste trecho, percebe-se que o Magistrado valorou negativamente, e de forma
fundamentada, as circunstâncias judiciais da culpabilidade, consequencias e circunstâncias do crime,
fixando a pena-base no patamar de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Muito embora a fundamentação para a negativação destas três circunstâncias esteja correta,
este Relator adota critério dosimétrico diverso para a fixação da pena-base, de modo que o quantum
de exasperação implementado diante da presença de três circunstâncias judiciais negativas revela-se,
in casu, desproporcional.
Pensando na eficácia da análise da reprimenda na 2ª fase, na qual subsiste entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça que proíbe que a incidência de circunstância legal ultrapasse o limite
de pena fixado pelo legislador em abstrato, entende-se que o limite máximo de aplicação da pena-base deve
ser o patamar encontrado entre os termos mínimo e máximo da pena atribuída pelo legislador.
Assim, no caso do crime descrito no art. 155, § 4º, I, do CP, o limite máximo de aplicação da
pena é de 5 (cinco) anos. Subtraindo deste valor a pena mínima, 02 (dois) anos, encontra-se o intervalo
de 03 (três) anos, a ser dividido pelo número de circunstâncias judiciais.
Nessa linha, dividindo-se o intervalo de 03 (três) anos supramencionado, por todas as circunstâncias judiciais referidas, resulta o valor de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias para cada uma
das 08 (oito) circunstâncias do art. 59 do CP.
No presente caso, como foram valoradas de forma negativa três circunstâncias judiciais,
deve ser fixada a reprimenda-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, valor
para o qual se readequa a sanção inicial imposta na sentença para o crime praticado.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias agravantes. Em relação às atenuantes, nota-se que o Magistrado a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a
reprimenda na fração mínima de 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 02 (dois) anos,
07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão.
Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento.
Em relação às causas de diminuição, pugnou a Defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição do furto privilegiado, pleito que merece provimento.
Sabe-se que o furto privilegiado, previsto no art. 155, § 2º do CP, é uma causa especial de
diminuição de pena que ocorre quando preenchidos dois requisitos, quais sejam: a) que o criminoso
seja primário; e, b) que seja de pequeno valor a coisa furtada. Na hipótese de estarem preenchidos
tais requisitos poderá o Magistrado substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um
a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.
No caso em tela, percebe-se que ambos os requisitos são preenchidos. A res furtiva possui
pequeno valor e o recorrente é primário, apesar de responder a quatro processos em curso (000524967.2016.8.05.0191 – roubo; 0001448-85.2012.8.05.0191 – maus tratos; 0008123-30.2013.8.05.0191 –
furto qualificado; e 0010265-07.2013.8.05.0191 – furto qualificado tentado), conforme se observa da
certidão constante à fl. 142.
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Em relação à primariedade, Guilherme de Souza Nucci3
“(...) é o primeiro requisito para o reconhecimento do furto privilegiado. A primariedade é um
conceito negativo, ou seja, significa não ser reincidente. Portanto, quem não é reincidente, é
primário. A reincidência ocorre quando o réu comete novo crime, após já ter sido condenado
definitivamente, no Brasil ou no exterior. Lembremos, no entanto que a condenação anterior
somente surte efeito para provocar a reincidência desde que não tenha ocorrido o lapso temporal
de cinco anos entre a data do cumprimento ou da extinção da pena e o cometimento da nova infração penal. Conferir os arts. 63 e 64 do Código Penal. É preciso anotar que a lei foi bem clara
ao exigir somente a primariedade para a aplicação do benefício, de modo que descabe, em nosso
entendimento, clamar também pela existência de bons antecedentes. (...)”.

Em relação à coisa furtada, necessária a distinção prévia de que a referência legal que se
faz é ao pequeno valor da res furtiva e não ao valor irrelevante ou irrisório, o qual é utilizado como
referência para o princípio da insignificância.
Dessarte, para se estabelecer o conceito de pequeno valor da res furtiva, utiliza-se como
baliza os julgados a seguir colacionados:
RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA CONDUTA NA ESFERA PENAL. PRECEDENTES.
RECURSO PROVIDO. 1. A conduta imputada ao Recorrido - furto de um telefone celular e respectivo carregador, praticado mediante escalada - não se insere na concepção doutrinária e jurisprudencial de crime de bagatela. 2. No caso do furto, não se pode confundir bem de pequeno
valor com o de valor insignificante. Apenas o segundo, necessariamente, exclui o crime em face
da ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, aplicando-se-lhe o princípio da insignificância.
Precedentes. 3. “A tipicidade penal não pode ser percebida como o trivial exercício de adequação
do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade, é necessária uma análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto,
no sentido de se verificar a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante
do bem jurídico tutelado” (STF, HC n.º 97.772/RS, 1.ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
DJe de 19/11/2009.) 4. Recurso provido. (REsp 1239797/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012)
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DA
RES FURTIVAE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. RELEVANTE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. RECONHECIMENTO DA FORMA PRIVILEGIADA. POSSIBILIDADE. BEM DE PEQUENO VALOR E PRIMARIEDADE DO RÉU.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo
Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo
do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, o que
não ocorre na espécie. 2. O “princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com
os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem
o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu
caráter material. (...) Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da
tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade
do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal
reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder
Público.” (STF, HC 84.412-0/SP, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19/11/2004). 3. Considerando o valor da res furtivae, avaliada em R$ 310,00 (trezentos e dez reais), portanto, superior
a 10% do salário-mínimo à época do fato, em 2014, que correspondia a R$ 724,00 (setecentos e
vinte e quatro reais), resta superado o critério jurisprudencialmente adotado e, estando ausente,
3 Manual de Direito Penal – Parte Especial, 11ª edição, editora Forense, 2015, p. 713.
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pois, o requisito da inexpressividade da lesão ao bem jurídico. Precedentes. 4. No que se refere
à figura do furto privilegiado, o art. 155, § 2º, do Código Penal, impõe a aplicação do benefício
penal na hipótese de adimplemento dos requisitos legais da primariedade e do pequeno valor do
bem furtado, assim considerado aquele inferior ao salário mínimo ao tempo do fato. Trata-se,
em verdade, de direito subjetivo do réu, não configurando mera faculdade do julgador a sua concessão, embora o dispositivo legal empregue o verbo “poder”. 5. O art. 155, § 2º, do CP apenas
menciona o pequeno valor da res furtivae e a primariedade do agente, não sendo admissível que
a sua personalidade possa constituir óbice à incidência do privilégio, notadamente se a Corte de
origem indeferiu o benefício com fundamento em processos em curso. Decerto, não é facultado
ao intérprete criar novos requisitos não elencados na legislação de regência para a concessão da
benesse. 6. Tratando-se de réu primário, condenado pelo furto simples de bem de pequeno valor,
deve ser reconhecido o privilégio. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o Juízo das Execuções proceda à nova dosimetria da pena, reconhecendo a incidência
do privilégio do art. 155, § 2º, do Código Penal, mantendo-se, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC 415.384/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
05/10/2017, DJe 11/10/2017)

Ora, dos julgados colacionados percebe-se que o pequeno valor da res furtiva insere-se no
quantum que está acima do valor de 10 % (dez por cento) do salário-mínimo e abaixo do valor de 01
(um) salário-base de referência.
No caso em tela, a coisa furtada (trinta e um frascos de desodorante) possui pequeno valor,
qual seja, R$280,00 (duzentos e oitenta reais reais), como demonstra o Auto de Exibição e Apreensão
de fl. 17, quantum inferior ao parâmetro de 01 (um) salário-mínimo da época (ano de 2014), qual seja,
R$ 724,00 (setecentos e vinte e quatro reais) e maior que a baliza de 10 % (dez por cento) daquele
salário-base, referência considerada para o princípio da insignificância.
Desta forma, sendo preenchidos os requisitos previstos no § 2º, do art. 155, do CP com a
presença da primariedade e do pequeno valor da res furtiva, impõe-se o reconhecimento da causa de
diminuição do furto privilegiado, redimensionando-se a reprimenda aplicada.
Ademais, para a aplicação do furto privilegiado estabelece-se uma gradação aparente deste
benefício em três possibilidades, quais sejam, substituição da pena de reclusão pela de detenção (pena
menos branda); diminuição da reprimenda de um a dois terços; ou, fixação somente da pena de multa
(pena mais branda). Como a aplicação destas possibilidades não está regulamentada na legislação, a
jurisprudência buscou orientar que a escolha entre tais opções previstas no § 2º, do art. 155, do CP,
seja realizada de forma discricionária, contudo, obedecendo-se ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais.
Como exemplos, seguem os diversos critérios adotados pelos Tribunais para a escolha do
benefício do furto privilegiado, a saber:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. FURTO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. VALOR
EXPRESSIVO DO BEM. ART. 155, § 2.º, DO CÓDIGO PENAL - CP. FRAÇÃO ADOTADA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA PENA CORPORAL EM
MULTA. ART. 44, §2º, DO CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a
orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não
admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente. 2. A despeito do valor
do bem, que não é irrisório, na medida em que na época dos fatos correspondia a 30% do valor do
salário mínimo vigente, o que afasta, por si só, a incidência do princípio da bagatela; consignou o
Tribunal de origem cuidar-se de paciente contumaz na prática de delitos, porquanto ostenta três
condenações diversas (crime de ameaça, lesão corporal e uma terceira pela prática de ambos
os crimes em concurso material). A reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de
relevante reprovabilidade e não se mostra compatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal. Deve-se enfatizar, por oportuno, que o princípio
da bagatela não pode servir como um incentivo à prática de pequenos delitos. Precedentes. 3. As
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circunstâncias do crime e o valor do bem subtraído constituem fundamentos idôneos para se
aferir o patamar de redução da pena do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do Código Penal). Ressalte-se que a res furtiva equivale a mais de 30% do salário mínimo vigente à época dos fatos,
R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais), restando plenamente justificado o quantum fixado.
Precedentes. 4. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, “Na condenação igual ou inferior a
um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior
a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos
e multa ou por duas restritivas de direitos.” Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça tem
entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal,
compete ao julgador a escolha do modo de aplicação da benesse legal. 5. Writ não conhecido.
(HC 465.093/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
09/04/2019, DJe 22/04/2019)
• Habeas corpus - Penal - Furto privilegiado - Pleito de aplicação do Princípio da insignificância
- Reiteração de pedido já julgado pela Quinta Turma - Reconhecimento da figura privilegiada Substituição da pena de reclusão por detenção - Ilegalidade - Pena no mínimo legal substituída
por restritivas de direitos - Substituição por multa - Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida. 1. Quanto ao pedido de reconhecimento da atipicidade da conduta
em razão da incidência do princípio da insignificância, o habeas corpus não pode ser conhecido,
pois consubstancia-se em mera reiteração de pedido, vez que, apesar de se voltar contra acórdão
diverso - apelação interposta contra decisão de rejeição da denúncia -, possui as mesmas partes, o
mesmo fundamento, o mesmo processo originário e idêntico objeto ao do HC 164.799/RS, de minha
relatoria, denegado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando o Magistrado
reconhece a figura do furto privilegiado, deve declinar as suas razões para optar por quaisquer
dos privilégios constantes no § 2.º do art. 155 do CP. A inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, IX, da Constituição da República. 3. Nos termos da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, quando é aplicada a pena privativa de liberdade no mínimo legal,
substituída por sanções restritivas de direitos, ao Paciente primário e de bons antecedentes, não
há razão para se obstar a concretização do privilégio em sua forma mais benéfica, consistente
na substituição da pena de reclusão por multa. 4. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que o
Paciente era primário e não ostentava maus antecedentes, apesar de ter contra si diversas ações
penais em andamento. Assim, pertinente a aplicação da forma mais benéfica do privilégio. 5.
Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida, para substituir a
pena de detenção por pena de multa, a ser estabelecida segundo o prudente arbítrio do Juízo a
quo. (STJ - HC 274.427/RS - 5.ª T. - Rel. Laurita Vaz - DJe 10.10.2013)
RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.718 - SC (2016/0269556-8) RELATOR : MINISTRO NEFI
CORDEIRO RECORRENTE : MARCELO DUARTE DE ALMEIDA ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA RECORRIDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto
pelo Ministério Público Estadual, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, em
face de acórdão proferido em sede de apelação. Consta dos autos que o recorrido foi condenado
como incurso no delito do art. 155, § 2º, do Código Penal, às penas para 6 meses de detenção e 5
dias-multa, substituída por restritiva de diretos, consistentes em prestação pecuniária no valor de
um salário mínimo. Interposta apelação pela Defesa, o Tribunal de origem negou provimento ao
recurso. Sustenta o recorrente negativa de vigência ao art. 155, § 2º, do Código Penal, aduzindo
que a substituição da pena de reclusão por detenção, opção mais gravosa ao acusado, deu-se sem
a indispensável fundamentação. Aduz ainda nesse sentido que a substituição da pena reclusiva
pela pena de detenção, na prática, em nada beneficiou o ora paciente, sendo, portanto, medida inócua. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja readequada a dosimetria
aplicada à pena privativa. Contra-arrazoado e admitido na instância de origem, manifestou-se
o Ministério Público Federal pelo provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Como visto,
pretende o recorrente a readequação da pena imposta, de forma que a pena a substituição da
pena de reclusão se dê por multa ou, subsidiariamente seja diminuída pela aplicação da fração
da redutora no patamar máximo de dois terços. Sobre a matéria, assim manifestou-se a Corte
estadual: DO FURTO PRIVILEGIADO O Magistrado reconheceu o privilégio previsto no § 2o
do art. 155 doCódigo Penal e, diante das particularidades do caso, substituiu a pena de reclusão
pela de detenção.O apelante, então, postulou que a pena seja reduzida no patamar de 2/3 (dois
terços) ou somente a aplicação da pena de multa, pedido que não merece acolhimento. Isso porque a escolha por uma das três possibilidades (substituição da pena de reclusão pela detenção;
diminuição de uma a dois terços; somente a multa), é faculdade do Magistrado, de sorte que, no
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caso, bem fundamentou sua escolha, considerando as circunstâncias do caso. No ponto, convém
mencionar os argumentos lançados pelo parquet,por ocasião das contrarrazões: [...] não é verdadeira que a assertiva de que a substituição nada significa, pois em caso de regressão, em tese
possível no caso de descumprimento da pena, a reclusão permite a imposição do regime fechado,
enquanto a detenção autoriza, no máximo o regime semiaberto. Assim sendo, incabível a alteração
da sentença neste ponto, como pretende o apelante, porque o Magistrado optou pela substituição
da pena de reclusão pela de detenção, em observância às particularidades do caso, e conforme
a discricionariedade que a legislação lhe faculta (fls. 282/283). Em caso muito similar, entendeu
esta Corte que, a despeito de o paciente possuir ações penais em andamento, se tecnicamente
primário, de bons antecedentes e se fixada a pena no mínimo legal, a privilegiadora constante
do art. 155, § 2º, do Código Penal deve ser aplicada em sua forma mais benéfica, qual seja, com
a substituição da pena reclusiva por multa. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO
PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ JULGADO PELA QUINTA TURMA. RECONHECIMENTO DA FIGURA
PRIVILEGIADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. ILEGALIDADE.
PENA NO MÍNIMO LEGAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO
POR MULTA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, CONCEDIDA. (...) 2. Quando o Magistrado reconhece a figura do furto privilegiado, deve
declinar as suas razões para optar por quaisquer dos privilégios constantes no § 2.º do art. 155
do Código Penal. A inobservância dessa regra ofende o preceito contido no art. 93, inciso IX,
da Constituição da República. 3. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando é aplicada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, substituída por sanções
restritivas de direitos, ao Paciente primário e de bons antecedentes, não há razão para se obstar
a concretização do privilégio em sua forma mais benéfica, consistente na substituição da pena
de reclusão por multa. 4. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que o Paciente era primário e
não ostentava maus antecedentes, apesar de ter contra si diversas ações penais em andamento.
Assim, pertinente a aplicação da forma mais benéfica do privilégio. 5. Ordem de Habeas corpus
parcialmente conhecida e, nessa parte, concedida, para substituir a pena de detenção por pena de
multa, a ser estabelecida segundo o prudente arbítrio do Juízo a quo. (HC 274.427/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2013, DJe 10/10/2013) Tendo em vista que
a pena foi fixada no mínimo legal, aliado ao fato de a Corte estadual ter considerado o paciente
primário e de bons antecedentes, não resta outra medida, senão substituir a pena de detenção
aplicada pelo Tribunal por multa. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para que o juízo das
execuções proceda ao arbitramento do valor da multa aplicada em substituição à pena detentiva,
em virtude do reconhecimento da privilegiadora constante do art. 155, § 2º, do Código Penal, em
sua forma mais benéfica. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 12 de maio de 2017. MINISTRO
NEFI CORDEIRO Relator (Ministro NEFI CORDEIRO, 26/05/2017)

Dos critérios analisados, destaca-se a associação da gradação das penas (das menos brandas
para mais brandas) com os parâmetros do pequeno valor, ou seja, quanto mais próximo do valor inexpressivo da res furtiva, mais branda será a pena. Outrossim, também se percebe como coparâmetro a
existência de negativação das circunstâncias judiciais.
Assim, como forma de tornar mais objetiva e racional a escolha do benefício aplicado ao apelante, adota-se como critério para a escolha do benefício a junção da verificação das circunstâncias
judiciais do acusado e o valor da res furtiva.
No caso em tela verifica-se que o apelante furtou trinta e um frascos de desodorante, bens que
custavam R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) valor mais próximo da metade do salário-mínimo vigente
à época do fato. Ademais, ao se analisar as circunstâncias judiciais, percebe-se que o apelante teve a
culpabilidade, as conseqüências e circunstâncias do crime negativadas. Assim, sopesando-se o valor do
bem com as circunstâncias negativas, entende-se proporcional a escolha da redução da pena na fração
1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). Dentro deste intervalo, reputa-se a fração de 1/2 (metade) o redutor
mais adequado para o caso, tendo em vista a quantidade de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o
que resulta na pena definitiva de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.
Tendo em vista o tempo de pena aplicada, fixa-se o regime inicial de cumprimento no aberto,
na forma do art. 33, § 2º, “c”, do CP.
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Ante o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa
de liberdade aplicada por duas restritivas de direitos a serem escolhidas pelo Juiz da da Vara de Execução Penal.
Por fim, buscando-se guardar a proporcionalidade entre a pena pecuniária e a pena privativa
de liberdade aplicada, fixa-se a pena de multa em 04 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.
3. DO RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
Observa-se que a alteração da pena privativa de liberdade aplicada a este apelante por este
Acórdão acabou por repercutir na prescrição da pretensão punitiva estatal.
Com efeito, sendo fixada a pena definitiva em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias
de reclusão, a prescrição da pretensão punitiva passará a ocorrer com o decurso de quatro anos entre
os marcos interruptivos, na forma dos arts. 109, V e 110, § 1º, do CP, a saber:
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1 afirma o que segue:
odo art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao
crime, verificando-se:
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;
Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela
pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um
terço, se o condenado é reincidente.
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma
hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Compulsando-se os autos, constata-se que a publicação da sentença condenatória recorrível
ocorreu em 23/02/2015 (fl. 106), estando o processo em curso até a presente data.
Assim, constatado o trânsito em julgado para a Acusação (fl. 107), bem como o decurso de
mais de quatro anos desde a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento ex
offício da prescrição intercorrente, na forma dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, primeira parte, do
Código Penal, extinguindo-se, consequentemente, a punibilidade do apelante.
Ante o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO e pelo PROVIMENTO do Recurso de Apelação, redimensionar a pena, reconhecer o benefício do furto privilegiado e fixar a pena definitiva em
01 (um) ano, 03 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por
duas restritivas de direitos e cumulada ao pagamento da pena pecuniária de 04 (quatro) dias-multa, à
razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Em seguida, tendo em vista a nova pena aplicada, vota-se pelo RECONHECIMENTO,
EX OFFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA, nos termos dos arts. 107, IV; 109, V; e, 110, § 1º, todos do Código Penal, extinguindo-se, consequentemente, a punibilidade do apelante David Henrique de Melo.
*****
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(TJBA – Apelação Criminal nº 0000150-69.2017.8.05.0260. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma. Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 08/07/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA PERDA OU INUTILIZAÇÃO DE
MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, E MAJORADA PELA OMISSÃO DE
SOCORRO. RECORRENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO
TIPIFICADO NO ART. 129, § 2º, INCISO III, E § 7º, DO CP, À PENA DE
03 (TRÊS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL ABERTO, SENDO-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE.
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AGRESSÃO ATUAL E INJUSTA POR PARTE DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. PALAVRA FIRME
DO OFENDIDO NO SENTIDO DE QUE FOI AGREDIDO PELO APELANTE,
O QUAL, APÓS TÊ-LO DERRUBADO NO CHÃO, ATINGIU-LHE COM UM
GOLPE NA REGIÃO DA CABEÇA, ABANDONANDO-O DESACORDADO
NO LOCAL DO CRIME. LAUDO DE EXAME DE LESÕES CORPORAIS E
LAUDO COMPLEMENTAR COMPROBATÓRIOS DAS AGRESSÕES SOFRIDAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE DEVE SER MANTIDA.
2. OPERADA, DE OFÍCIO, A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO
ART. 129, § 2º, INCISO III, E § 7º, DO CP PARA O DELITO PREVISTO NO ART.
129, § 1º, INCISO III, E § 7º, DO CP. EMBORA COMPROVADAS A AUTORIA E
MATERIALIDADE DELITIVAS, NÃO RESTOU DEMONSTRADO NOS AUTOS
QUE AS LESÕES OCASIONADAS NA VÍTIMA RESULTARAM EM PERDA
OU INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO, SENTIDO OU FUNÇÃO, TENDO EM VISTA QUE O LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR APONTA APENAS A OCORRÊNCIA DE LESÃO E DEBILIDADE PERMANENTE DO NERVO INFRA-ORBITÁRIO DIREITO, O QUE EVIDENCIA O ENQUADRAMENTO DA CONDUTA
PRATICADA PELO APELANTE AO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE - E
NÃO GRAVÍSSIMA, COMO CONSTANTE NA SENTENÇA -, SENDO IMPERIOSA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE PARA
O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 1º, INCISO III, E § 7º, DO CP.
3. REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 3.1. UMA VEZ OPERADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 1º, INCISO III, E §
7º, DO CP, IMPÕE-SE A ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DA REPRIMENDA CORPORAL AO REFERIDO TIPO PENAL. 3.2. PLEITO DE FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE APLICAÇÃO DO AUMENTO REFERENTE À CIRCUNSTANCIA JUDICIAL VALORADA NEGATIVAMENTE NO PERCENTUAL DE 1/6 (UM SEXTO). INACOLHIMENTO. MANTIDA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL REFERENTE AOS MOTIVOS DO CRIME, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA UTILIZADA PELO DOUTO JUIZ A QUO. MANUTENÇÃO DO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA COMINADAS AO CRIME, POIS
EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL. 3.3. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “D”, DO CP (CONFISSÃO
ESPONTÂNEA), NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). POSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA REFERENTE À ALUDIDA ATENU168
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ANTE QUE DEVE SER ALTERADO, DIANTE DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A SUA APLICAÇÃO EM FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM
SEXTO), NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO STJ.
4. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO
JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0000150-69.2017.8.05.0260,
oriundos da Vara Crime da Comarca de Tremedal, que tem como Apelante Marcos Alcântara Silva
e, como Apelado, o Ministério Público.
Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida,
dar-lhe provimento parcial, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:
RELATÓRIO
“Cuida-se de Apelação interposta por Marcos Alcântara Silva em face da r. Sentença de
fls. 212/218, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da Vara Crime da Comarca de Tremedal julgou
procedente em parte a Denúncia de fls. 02/03 para condenar o Recorrente pela prática do delito capitulado no art. 129, § 2º, inciso III (lesão corporal qualificada pela perda ou inutilização de membro,
sentido ou função), e § 7º (crime majorado pela omissão de socorro), do CP.
Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, no dia
14/11/2017, por volta das 19:30h, em um terreno localizado na Travessa 07 de setembro, nº 301, próximo ao Hospital do Município de Tremedal, o Denunciado, com animus necandi e impelido por motivo
torpe, tentou ceifar a vida de Osmar José Ferreira, que contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade
à época, mediante golpes efetuados com o uso de um objeto semelhante a uma barra de ferro, causando-lhe fraturas em vários ossos da face e da região periorbital, não ocorrendo o resultado morte por
circunstâncias alheias à vontade do agente.
Noticiou que, no dia dos fatos, a Sr.ª Vanessa Santos de Oliveira, ex-companheira do Denunciado, encontrava-se na companhia de seu filho de 07 (sete) anos de idade, e, quando passou em frente
ao portão do terreno de propriedade de Osmar, cumprimentou-o e conversou rapidamente com ele.
Em seguida, o Denunciado, enciumado, chegou no local perguntando o que Vanessa estaria fazendo
ali, oportunidade em que iniciou as agressões, batendo a mão no peito da vítima e jogando-a no chão,
desferindo, em seguida, vários golpes na região da cabeça da vítima, deixando-a desacordada.
Relatou que as lesões corporais só não causaram a morte da vítima porque o Denunciado,
achando que a vítima já estava morta, cessou as agressões, bem como por ter a vítima sido levada ao
hospital para receber os atendimentos médicos de urgência.
Acrescentou que o crime teria sido motivado pelos sentimentos de ciúme e de vingança,
em razão de a vítima, na condição de Oficial de Justiça, ter sido o responsável pela intimação do
Denunciado, no ano anterior, referente a uma medida protetiva de afastamento do lar, deferida pela
Autoridade Judiciária local.
O Ministério Público requereu, assim, a condenação do Réu nas penas do artigo 121, § 2º,
inciso I (motivo torpe), e § 4º, in fine (crime praticado contra pessoa maior de sessenta anos) c/c art.
14, inciso II, ambos do Código Penal.
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Ultimada a instrução criminal, as partes apresentaram as suas alegações finais, oportunidade em que o Ministério Público requereu a desclassificação do delito imputado na denúncia para o
crime tipificado no art. 129, § 1º, inciso III, do CP (fls. 168/172).
O douto magistrado a quo, por meio da decisão de fls. 186/189, acolhendo as razões ministeriais, operou a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime tipificado no art. 129,
§ 1º, inciso III (debilidade permanente de membro, sentido ou função), do CP.
Após a apresentação de novas alegações finais pelas partes envolvidas, sobreveio a sentença
de fls. 212/218, por meio da qual o Recorrente foi condenado pela prática do delito previsto no art.
129, § 2º, inciso III (perda ou inutilização de membro, sentido ou função), e § 7º (crime majorado pela
omissão de socorro), do CP, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em
regime inicialmente aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Os embargos de declaração opostos pela defesa às fls. 224/226 não foram conhecidos, por
entender o douto magistrado a quo que houve a preclusão lógica, considerando-se a interposição anterior do recurso de apelação (fls. 237).
Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso (fls. 222 e 256/262), pleiteando a absolvição, sob o fundamento de que teria agido acobertado pela excludente da legítima defesa putativa,
aduzindo que a vítima teria tentado lesioná-lo, simulando portar uma arma de fogo.
Pugnou pela reanálise da dosimetria, requerendo a redução da pena-base para o patamar
mínimo, ou, subsidiariamente, a aplicação do aumento referente à circunstancia judicial valorada
negativamente no percentual de 1/6 (um sexto), além da aplicação da circunstância atenuante prevista
no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) no patamar de 1/6 (um sexto).
Pleiteou a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária.
Em Contrarrazões (fls. 265/271), o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento parcial do
recurso, para que seja aplicada a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do
CP (confissão espontânea) no patamar de 1/6 (um sexto).
Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria
de Justiça (fls. 273/275), pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, para que seja aplicada
a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) no
patamar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).
		
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta.
1. Do descabimento da pretensão absolutória
O Recorrente fustiga inicialmente o decreto condenatório, sob o fundamento de que teria
agido acobertado pela excludente da legítima defesa putativa, aduzindo que a vítima teria tentado
lesioná-lo, simulando portar uma arma de fogo, pugnando pela sua absolvição.
Não merece prosperar a pretendida pretensão.
Com efeito, a prova carreada aos autos demonstra, indubitavelmente, a materialidade delitiva, bem como que os atos executórios que culminaram na perpetração do delito descrito na denúncia
foram praticados pelo Apelante.
A autoria e materialidade do delito de lesão corporal qualificada restaram devidamente comprovadas, em razão das declarações da vítima, dos depoimentos testemunhais, da confissão do Réu
na fase judicial (arquivo de mídia audiovisual de fls. 121), do Laudo de Exame de Lesões Corporais
(fls. 116/117) e dos relatórios emitidos pelo hospital onde a vítima foi internada (fls. 15 e 152/153v), os
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quais atestam que esta sofreu fraturas múltiplas na face e apresentava duas lesões corto-contusas em
região mentoniana e frontal direita, medindo, cada qual, 4,0 cm e 2,0 cm, além de equimose na região
toraco-abdominal direita, provocadas por ação de meio corto-contundente.
O Laudo de Exame de Lesões Corporais Complementar (fls. 165/166) atesta, ainda, que a
vítima apresenta sequelas das lesões sofridas, em especial a debilidade permanente do nervo infra-orbitário direito.
Consoante consta dos Autos, no dia 14/11/2017, em um terreno localizado próximo ao Hospital do Município de Tremedal, o Apelante, motivado pelo sentimento de ciúme, pelo fato de o Sr.
Osmar José Ferreira estar conversando com a sua então companheira, a Sr.ª Vanessa Santos de Oliveira, passou a agredir fisicamente o senhor Osmar José Ferreira, desferindo-lhe golpes na região da
cabeça, que provocaram as lesões corporais de natureza grave descritas nos Laudos Periciais de fls.
116/117 e 165/166.
O Sr. Osmar José Ferreira, ao ser ouvido na fase policial (fls. 23/24), afirmou que o Apelante,
após tê-lo questionado sobre os motivos de a mulher dele estar em sua companhia, bateu a mão em seu
peito, fazendo-o cair no chão, desferindo, em seguida, um golpe na região de sua cabeça, deixando-o
desacordado.
Ao ser ouvido em Juízo, o ofendido confirmou as declarações anteriormente prestadas, sem
que se possa verificar qualquer incongruência em suas afirmações, as quais mostraram-se firmes e
coerentes, não tendo havido nenhuma contradição a ensejar qualquer dúvida acerca de sua veracidade, senão veja-se:
Declarações da vítima Osmar José Ferreira em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual
anexado às fls. 121): “(...) Que estava para sair de férias e, no dia dos fatos, estava realizando
diligências para não deixar nada pendente; que se dirigiu a um terreno em construção, de sua
propriedade, entrou e deixou o portão aberto; que estava molhando as plantas quando chegou
Vanessa; que Vanessa dizia que estava separada do réu há muito tempo; que Vanessa ficou conversando com o garotinho; que ouviu uma voz gritando ”o que é que você está fazendo aí?”; que
Vanessa falou que já estava indo e foi para a casa dela; que, quando estava saindo, o réu já estava
na beira do portão; que ele perguntou o que a mulher dele estava fazendo ali; que respondeu
que não sabia; que, nesse momento, identificou o réu; que o réu bateu as mãos no seu peito e o
declarante caiu; que o réu o empurrou; que caiu na calçada; que o réu “partiu para cima” do
declarante; que o réu lhe deu uma pancada, mas não sabe se ele utilizou um pau ou um pedaço
de tijolo; que, depois da pancada, ficou desacordado; que tentou se desvencilhar dos golpes; que,
quando acordou, dirigiu-se lentamente ao carro; que a chave tinha ficado na ignição; que entrou
no carro e tentou ir embora, mas não estava reconhecendo o local; que conseguiu chegar até o
hospital e ser atendido; que o médico fez uma pequena sutura e o aconselhou a ir para Vitória da
Conquista; que foi para Conquista e ficou internado no Hospital SAMU; que realizou cirurgia
e teve que colocar uma placa de titânio no rosto; que o médico disse que o declarante poderia
ter perdido a visão; que, na primeira vez, ficou internado no hospital durante seis dias; que, da
última vez, ficou internado por cerca de quatro dias; que ficou afastado de suas funções por um
tempo; que conheceu o réu ao cumprir o mandado de intimação de medidas protetivas; que o réu
estava espancando familiares; que Vanessa e a mãe dela estavam sendo espancadas pelo réu; que
o réu não esboçou nenhuma reação ao ser intimado; (…) que conheceu Vanessa por conta das intimações do processo; que Vanessa lhe disse que estava passando por necessidades e que não tinha
dinheiro para pagar o aluguel e nem os remédios das crianças; que isso aconteceu antes dos fatos;
que ajudou Vanessa comprando remédios e dando alimentos; que chegou a ter um relacionamento
amoroso com Vanessa; que saíam de vez em quando, mas não havia compromisso; que ela dizia
que não estava com ninguém e recorria à polícia para tirar o réu de casa porque ele era violento;
(…) que uma pessoa lhe contou que ouviu o réu dizendo que tinha começado o serviço e estava
esperando o declarante retornar para terminar; que acha que a intenção do réu era lhe matar; que
uma senhora falou para a esposa do declarante que o réu iria lhe matar quando saísse da prisão;
que chegaram a achar um pedaço de pau no local; que foi atingido nas regiões da cabeça e da
costela; (…) que, no dia dos fatos, estava molhando as plantas e deixou o portão aberto; que Vanessa chegou com a criança, parou em frente e ficou conversando com o declarante; que, após ter
ouvido uma voz perguntando “O que é que você está fazendo aí?”, Vanessa foi embora para casa
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dela; (...) que o médico que o atendeu em Tremedal disse que o hospital não tinha estrutura para
tratá-lo; que o declarante então se dirigiu a Vitória da Conquista; (…) que foi o réu quem gritou
“O que é que você está fazendo aí?”; que ficou afastado de suas funções por cerca de sessenta dias;
(…) - Grifos do Relator

A testemunha Frederico Santana Alves (IPC), ao ser ouvida em Juízo, afirmou que foi designada pela Delegada responsável para apurar o ocorrido e que, segundo as declarações prestadas
pelo Sr. Osmar no dia seguinte aos fatos, este foi agredido de forma inesperada e violenta por parte do
Apelante, o qual teria empurrado a vítima e efetuado um golpe na região de sua cabeça, deixando-a
desacordada no chão, nos seguintes termos:
Depoimento da testemunha Frederico Santana Alves (IPC) em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 121): “(...) Que, após a ocorrência dos fatos, a Delegada determinou que fossem empreendidas diligências para esclarecimento da situação de violência contra o
senhor Osmar; que Osmar já tinha sofrido a agressão e o depoente foi até o Hospital SAMU; que
o depoente entrevistou o senhor Osmar no dia seguinte à ocorrência dos fatos; que o depoente
encontrou Osmar com lesões no rosto e sem conseguir enxergar; que Osmar relatou o que tinha
acontecido; que também entrevistou o médico para saber da situação de Osmar e informar à sua
superiora e relatar em documento próprio da polícia; que o médico lhe disse que Osmar correu
risco de vida por conta da hemorragia e perda de sangue; que o médico disse que os ferimentos
causados na vítima só poderiam ter sido provocados por um objeto equivalente a uma barra de
ferro ou de madeira, e não apenas por socos ou murros; (…) que não localizou no local do crime
nenhuma barra de ferro ou de madeira que poderia ter sido utilizada pelo réu; que Osmar relatou
que estava no terreno quando a mulher chegou; que Osmar disse que o réu o atingiu “à traição”,
sem que ele tivesse visto; que Osmar disse que o réu chegou de repente e o empurrou, fazendo-o
cair; que, quando Osmar caiu, o réu desferiu-lhe os golpes com um pedaço de madeira ou ferro;
que Osmar ficou desacordado; (…) que a criança relatou à Delegada que o réu estava próximo e
já chegou agredindo Osmar; (…) que as pessoas ouvidas na cidade disseram que o réu tem histórico de agressão; que Osmar tinha um relacionamento com a companheira do réu; que havia um
triângulo amoroso; (...) que, apesar de a companheira do réu ter ido à Delegacia solicitar medidas
protetivas, ela continuava a manter relacionamento com o réu mesmo após o deferimento das
medidas; (…) que os populares disseram que o réu tinha o comportamento muito explosivo; (…)
que algumas pessoas disseram que escutaram o réu dizer que, se ele soubesse que Osmar estava
vivo, não tinha parado de bater; (…) que o médico que atendeu Osmar disse que ele correu risco
de perder a vida e a visão por conta da demora no atendimento; que Osmar perdeu muito sangue
no processo de transferência para o hospital; (…) que Osmar admitiu que tinha um relacionamento
amoroso com Vanessa; que Osmar disse que sempre perguntava a Vanessa se ela continuava a se
relacionar com o réu e ela sempre negava; (…) - Grifos do Relator

A testemunha Vanessa Santos de Oliveira, ex-companheira do Apelante, ao ser ouvida em
Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, o Recorrente, motivado por ciúmes, após ter iniciado uma discussão com o Sr. Osmar, desferiu-lhe um golpe que o fez cair no chão, confirmando as declarações da
vítima neste ponto, senão veja-se:
Declarações de Vanessa Santos de Oliveira, ex-companheira do réu, em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 121): “(...) Que, no dia dos fatos, vinha da escola e
Osmar estava na casa que ele tem; que a declarante estava com seu filho de sete anos; que Osmar
lhe chamou; que Osmar estava alcoolizado; que, na hora que estava passando, Osmar lhe chamou;
que foi saber o que Osmar queria e ele a assediou; que falou que era casada; que Osmar disse
que queria ficar com a declarante e lhe ofereceu dinheiro; que disse para Osmar que não aceitava
isso; que o réu estava no portão e viu tudo; que o réu foi conversar com Osmar e perguntar o que
estava acontecendo; que o réu perguntou a Osmar “o que você está fazendo com a minha mulher?”; que Osmar estava alcoolizado e respondeu “eu converso com ela na hora que eu quiser”;
que nesse momento eles começaram a discutir; que viu na hora em que o réu deu um murro em
Osmar; que Osmar caiu no chão; que o réu saiu do local; que Osmar não ficou desacordado; que
depois Osmar se levantou e foi para o hospital; que em nenhum momento Osmar perdeu a consci-
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ência; (…) que não teve paulada e nem objeto de ferro; (…) que nunca recebeu ajuda por parte de
Osmar; que nunca teve nenhum relacionamento afetivo com Osmar; (…) que os fatos aconteceram
dentro do terreno de Osmar; que nunca recebeu dinheiro de Osmar; que conviveu com o réu por
quatro anos; que o réu ajudava a declarante financeiramente; que o réu nunca foi agressivo; (…)
que Osmar vinha assediando a declarante; que Osmar costumava assediar mulheres; que Osmar
oferecia dinheiro à declarante em troca de sexo; que não convive mais com o réu; que o réu empurrou Osmar de frente e não pelas costas; que o réu deu um murro no rosto de Osmar; que, depois
do murro, o réu foi para casa; (…) - Grifos do Relator

Por outro lado, embora o Recorrente tenha afirmado que agiu em legítima defesa, este confirmou em Juízo que agrediu a vítima, estando a referida narrativa em consonância com as declarações do ofendido, com os depoimentos testemunhais e com as demais provas colhidas no decorrer da
instrução probatória, senão veja-se:
Interrogatório do Réu em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 121): “(...)
Que a acusação não é verdadeira; que, no dia dos fatos, Osmar estava “mexendo” com a sua mulher;
que, em todas as vezes que a sua mulher passava, Osmar ficava “mexendo”; que então chegou perguntando porque Osmar estava “mexendo” com sua mulher; que Osmar disse que “mexia” mesmo
e levantou a camisa; que pensou que ele estava armado; que deu um murro na cara de Osmar e ele
caiu; que, quando Osmar caiu, o interrogando correu, pulou o muro e ficou escondido; que Osmar
entrou no carro e ficou rodando pelas ruas e depois saiu; que Osmar tem o costume de “mexer” com
as mulheres na rua; que não teve nenhuma barra de ferro; que deu um murro na testa de Osmar;
(…) que Osmar fez menção de estar armado; que Osmar parecia estar meio “tomado”; que os fatos
ocorreram na entrada do portão da casa em construção de Osmar; que atingiu Osmar de frente; que
Osmar não ficou desacordado; (…) que, quando chegou, Osmar estava puxando sua mulher pelo
braço; (…) que Osmar ficava mandando mensagem para o celular de sua esposa dizendo que queria
encontrar com ela; que está arrependido do que fez; que não é verdade que Osmar ajudava Vanessa
financeiramente; que Vanessa lhe contou que Osmar ficava oferecendo dinheiro a ela em troca de
sexo; (…) que trabalhava e não faltava nada dentro de casa; que o ocorrido não teve nada a ver com
o fato de Osmar ter intimado o interrogando sobre as medidas protetivas, pois esse é o trabalho dele;
que a razão da agressão foi o fato de Osmar ter “mexido” com a sua mulher”; que não usou nenhum
pedaço de pau; que apenas deu um murro em Osmar; (…) que Vanessa estava passando pela calçada e Osmar puxou ela pelo braço; que deu para ver de sua casa; (...) - Grifos do Relator

Ademais, a versão apresentada pelo Apelante, no sentido de que teria agido em legítima
defesa putativa, aduzindo que a vítima teria tentado lesioná-lo, simulando portar uma arma de fogo,
encontra-se isolada e não foi confirmada pelos demais elementos probatórios constante nos Autos,
considerando-se que, segundo a prova oral colhida em Juízo, o Sr. Osmar, que contava com 66 (sessenta e seis) anos de idade à época dos fatos, além de não portar nenhuma arma de fogo no dia dos
fatos, foi surpreendido pelo Apelante, o qual teria agredido a vítima de forma violenta e sem que esta
tivesse tido a chance de se defender.
Sobreleve-se que o art. 25, do Estatuto Repressivo, exige a comprovação concomitante de
alguns elementos para que se configure a excludente de ilicitude pleiteada, quais sejam: agressão
injusta; atualidade ou iminência da agressão; uso de meios necessários e moderados para repeli-la;
salvaguarda de direito próprio ou de terceiro.
No caso sub judice, ainda que se admita a ideia de que a vítima agrediu injustamente o Apelante, suas declarações e, sobretudo, o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 116/117, indicam
que o meio empregado pelo Recorrente para repelir a, em tese, injusta agressão, não foi moderado e
nem necessário. As lesões noticiadas pelo Laudo indicam que, ainda que se admita a agressão injusta,
houve excesso no meio empregado, pois poderia o Apelante, já que se tratava de vítima idosa, apenas
esgueirar-se da agressão e sair do local.
Nesta linha intelectiva, considerando as declarações da vítima e depoimentos testemunhais,
que foram corroborados pelo multicitado Laudo de Exame de Lesões Corporais, concluo que, sequer,
173

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

houve agressão injusta, atual ou iminente, o que afasta, portanto, qualquer ideia de excesso de legítima defesa, diante de ter restado provado que foi o Apelante quem iniciou as agressões.
Desta forma, uma vez que todos os elementos probatórios colhidos na investigação policial
foram confirmados durante a instrução processual, e não tendo sido demonstrada a ocorrência da
excludente de legítima defesa alegada, deve ser mantido o decreto condenatório.
Por outro lado, embora comprovadas a autoria e materialidade delitivas, imperiosa se mostra
a desclassificação do delito tipificado no art. 129 ,§ 2º, inciso III, e § 7º do CP, para o delito previsto no
art. 129, § 1º, inciso III, e § 7º do CP, pois não restou demonstrado nos autos que as lesões perpetradas
na vítima resultaram em perda ou inutilização de membro, sentido ou função.
Com efeito, embora o Perito Médico-Legal tenha respondido afirmativamente ao quesito referente à existência de lesões corporais gravíssimas, formulado no Laudo Pericial Complementar (fls.
165/166), depreende-se que houve um erro material, pois, em suas conclusões finais, este atesta que
houve apenas a ocorrência de lesão e debilidade permanente do nervo infra-orbitário direito, o que
evidencia o enquadramento da conduta praticada pelo Apelante ao crime de lesão corporal grave - e
não gravíssima, como constante na sentença -, sendo imperiosa a desclassificação da conduta imputada ao Apelante para o delito previsto no art. 129, § 1º, inciso III, e § 7º, do CP.
Sobreleve-se que o próprio Órgão Ministerial, em suas alegações finais, pugnou pela desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito de lesões corporais graves, salientando
que as lesões corporais causadas na vítima teriam ocasionado debilidade permanente de membro
sentido ou função, diante da lesão permanente do nervo infraorbitário direito, referindo-se, inclusive,
às conclusões apontadas pelo Perito no referido Laudo Complementar.
O próprio douto magistrado a quo, por meio da decisão de fls. 186/189, acolhendo as
razões ministeriais, promoveu a desclassificação do delito imputado na denúncia para o crime
tipificado no art. 129, § 1º, inciso III (debilidade permanente de membro, sentido ou função), do
CP, referindo-se, de igual sorte, às conclusões apresentadas pelo Sr. Perito no citado Laudo Pericial complementar.
Nesse passo, verifica-se, após a análise das provas coligidas aos Autos, não ser possível concluir pela incursão do ora Recorrente na conduta típica prevista no art. 129, § 2º, inciso III, e § 7º, do CP.
Logo, não permitindo o conjunto fático-probatório concluir que as lesões causadas na vítima
resultaram em perda ou inutilização de membro sentido ou função, impõe-se a devida observação
do princípio do in dubio pro reo, para que seja operada a desclassificação para o delito previsto no
art. 129, § 1º, inciso III (debilidade permanente de membro, sentido ou função), e § 7º (omissão de
socorro), do CP, como forma, inclusive, de assegurar a regra do ônus probatório, este exclusivo do
Ministério Público, titular da ação penal em comento.
2. Da reanálise da dosimetria
Ressalte-se que, uma vez operada a desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 1º,
inciso III, e § 7º, do CP, impõe-se a reanálise da dosimetria para a adequação dos parâmetros da reprimenda corporal ao referido tipo penal.
Nesse ponto da sentença, pretende o Apelante a redução da pena-base para o patamar mínimo, ou, subsidiariamente, a aplicação do aumento referente à circunstancia judicial valorada negativamente no percentual de 1/6 (um sexto), além da aplicação da circunstância atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) no patamar de 1/6 (um sexto).
A referida pretensão merece prosperar em parte.
Analisando a sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que o ilustre Juiz sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, acima do mínimo legal previsto,
por ter valorado negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos motivos do crime.
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No tocante aos motivos do crime, verifico que estes foram avaliados de forma adequada,
pois o douto Juiz a quo, ao se referir ao fato de que “os motivos do crime são desfavoráveis ao réu,
visto que confessou tê-lo praticado porque viu a vítima “mexendo com sua mulher” e por essa razão
o agrediu com 1 (um) soco na região da face, de modo que patente está a frivolidade do motivo do
crime”, utilizou-se de elementos que ultrapassam a motivação habitual do referido tipo penal, motivo
pelo qual a valoração negativa do mencionado vetor deve ser mantida.
Em relação à pretensão aplicação do aumento referente à referida circunstancia judicial no
percentual de 1/6 (um sexto), esta não merece prosperar.
Com efeito, considerando-se que a pena abstratamente prevista para o crime de lesão corporal de natureza grave varia entre 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, bem como diante da existência
de 08 (oito) circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, cada uma dessas, caso
valorada negativamente, recomendará um acréscimo, em média, de 06 (seis) meses, correspondente a
1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao delito.
O referido cálculo vem sendo aceito pelos tribunais superiores como um critério válido e
proporcional para a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, senão veja-se:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO DE 1/8 PARA CADA VETORIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não há falar em desproporcionalidade no percentual
de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença
entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça” (AgRg no HC n. 548.785/RJ, MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta
Turma, DJe 23/10/2020). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena, na
primeira fase da dosimetria, não se submete a um critério matemático, devendo ser fixada à
luz do princípio da discricionariedade motivada do juiz, tal como realizado pela Corte a quo. 3.
Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 12/03/2021) – Grifos do Relator

Lecionando especificamente sobre o tema, o ilustre doutrinador Ricardo Augusto Schmitt
assim pontua:
“(...) O critério que vem sendo albergado pelos Tribunais Superiores repousa numa situação prática e simples, que tem resultado a partir da obtenção do intervalo de pena previsto em abstrato
no tipo (máximo – mínimo), devendo, em seguida, ser encontrada a sua oitava parte (1/8), ou seja,
dividir o resultado do intervalo da pena em abstrato por 08 (oito), pois este é o número de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.(...)” (in “Sentença Penal Condenatória”, 7ª
Edição, 2012, Ed. JusPodium, pg. 166)

Por conseguinte, considerando-se que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, bem como os parâmetros previstos no art. 129, § 1º, inciso III, do CP, a pena-base deve ser
estabelecida em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.
Na segunda fase da dosimetria, deve ser mantido o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (confissão espontânea), tendo em vista
que o Réu, embora tenha alegado que agiu em legítima defesa, confessou a prática delitiva em Juízo
(arquivo de mídia audiovisual de fls. 121).
Como cediço, a confissão, ainda que qualificada pela excludente da legítima defesa, autoriza
a redução da pena na segunda fase da dosimetria. Nesse sentido, recente julgado da Corte Superior
ressaltou que “(…)Nos termos da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que
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o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação.
(…)” (AgRg no HC 618.292/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
09/02/2021, DJe 17/02/2021).
Verifico, entretanto, que, nesse ponto, merece provimento o recurso da defesa, uma vez que
o magistrado sentenciante, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, reduziu a pena no patamar de 1/12 (um doze avos), sem justificar a aplicação da referida atenuante em
percentual abaixo daquele usualmente utilizado pela jurisprudência - 1/6 (um sexto) –, violando o
entendimento consolidado no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, embora o julgador tenha a liberdade para escolher, dentro do seu livre convencimento motivado e em atenção às
particularidades do caso concreto, a fração de aumento e diminuição na segunda fase da dosimetria,
a aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) – no caso das circunstâncias atenuantes – exige motivação concreta e idônea.
Nesse sentido, colaciona-se o julgado abaixo:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. QUANTUM DE AUMENTO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA PELA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes
e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do
seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento
ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. No caso, de fato,
a exasperação da reprimenda em 1 ano e 6 meses não mereceu qualquer fundamentação, tendo
sido sopesado apenas um título condenatório transitado em julgado como reincidência. 5. Agravo
regimental desprovido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de reduzir a reprimenda para
5 anos e 10 meses de reclusão, mais o pagamento de 500 dias-multa, mantidos os demais termos
da condenação.” (AgRg no AREsp 1740936/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 09/12/2020, DJe 14/12/2020) – Grifos do Relator

Assim, diante da ausência de fundamentação na aplicação do quantum de redução relativo à
atenuante da confissão espontânea, este deve ser aplicado no percentual de 1/6 (um sexto), fixando-se
a pena intermediária em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.
Já na terceira fase, deve ser mantido o percentual fixo de 1/3 (um terço) aplicado pelo MM.
Juiz a quo em relação à causa especial de aumento de pena prevista no art. 129, § 7º, do CP, considerando-se que o Apelante, após agredir a vítima, deixou-a desacordada no chão, omitindo-se em
prestar-lhe socorro, chegando-se à pena definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.
Diante do quantum de pena definitivamente fixado para o Réu, deve o regime inicial permanecer no aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do CP.
No caso concreto, não se vislumbra a possibilidade de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, por não estar atendido o requisito contido no inciso I, do art. 44 do CP,
uma vez que o crime foi praticado com o emprego de violência contra pessoa.
De igual sorte, também não se afigura a hipótese de aplicação da suspensão condicional da
pena, por não estarem atendidos os requisitos contidos no inciso II, do art. 77 do CP, uma vez que a
análise desfavorável das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP não indica ser a referida
medida suficiente.
Considerando-se que o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal já foi fixado
no aberto, deixo de realizar a detração, na forma delineada no art. 387, § 2º, do CPP, pois esta não trará
consequências para o regime inicial de cumprimento da pena imposta ao Apelante.
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3. Do não conhecimento do pleito de Gratuidade Judiciária
Quanto ao pleito de concessão de Justiça Gratuita, entendo que não deve ser conhecido.
Registre-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98,
§§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o vencido, ainda que
este seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, entretanto,
ficar suspensa a exigência do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após avaliação das condições
econômico-financeiras do Condenado, pelo Juízo da Execução Penal, e, findo o referido prazo, ficará
prescrita a obrigação.
Todavia, resta claro que a hipossuficiência do Apelante não pode ser analisada por este Relator, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, consoante orientação predominante no
Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:
“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
2. 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 do decreto condenatório.
(...)(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014)
– Grifos do Relator
“(...)
3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções
Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação
financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.”(AgRg no
AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
19/03/2013, DJe 25/03/2013) – Grifos do Relator

Nesse sentido também vem decidindo esta Turma Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REDUÇÃO DA PENA DE
MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV - A pena de multa deve ser modificada para 10 (dez) dias-multa, para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. O regime estabelecido deve permanecer no aberto, obedecendo
o quanto disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. 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 PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo, in totum,
os demais termos da sentença objurgada”(Classe: APELAÇÃO,Número do Processo: 000547662.2013.8.05.0191, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda
Turma, Publicado em: 10/03/2015 ) – Grifos do Relator

Dessa forma, não deve ser conhecido o pedido, sob pena de supressão de instância.
O voto, portanto, é no sentido de conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, operando-se, de ofício, a desclassificação do delito previsto no art. 129, § 2º,
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inciso III, e § 7º, do CP para o delito previsto no art. 129, § 1º, inciso III, e § 7º, do CP, alterando-se o
percentual de diminuição relativo à circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”
(confissão espontânea), do CP, para 1/6 (um sexto), de modo a estabelecer a pena definitiva em 01 (um)
ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a sentença vergastada nos demais pontos.”
Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se conhece em parte do Apelo, e, na parte
conhecida, dá-se provimento parcial ao mesmo, operando-se, de ofício, a desclassificação do delito
previsto no art. 129, § 2º, inciso III, e § 7º, do CP para o delito previsto no art. 129, § 1º, inciso III, e §
7º, do CP, alterando-se o percentual de diminuição relativo à circunstância atenuante prevista no art.
65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do CP, para 1/6 (um sexto), de modo a estabelecer a
pena definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se a sentença vergastada nos
demais pontos.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0000607-09.2017.8.05.0032. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relator: Des. Julio Cézar Lemos Travessa, Julgado em 04/02/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU CONDENADO EM PRIMEIRO GRAU,
PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 147, DO CP,
COMBINADO COM A LEI Nº 11.340/06, A UMA PENA DE 01 (UM) ANO
E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO PARA ABSOLVER O SENTENCIADO POR AUSÊNCIA DE PROVA
DA MATERIALIDADE. IMPROVIMENTO. DELITO QUE RESTOU DEMONSTRADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À CONDENAÇÃO. PROMESSA DE CAUSAR MAL INJUSTO E GRAVE QUE RESTOU
COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000607-09.2017.8.05.0032,
da Comarca de Brumado/BA, sendo Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e Apelado
LEANDRO DA CRUZ FERREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira
Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do presente recurso, nos termos do
voto do Relator, conforme certidão de julgamento.
RELATÓRIO
Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público, em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara dos Feitos Criminais, Execuções Penais, Júri e Infância e
Juventude da Comarca de Brumado/BA, que julgou procedente a denúncia, para condenar o Apelado
pela prática da infração prevista no artigo 147, do Código Penal, combinado com a Lei 11.340/2006,
a uma pena de 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto, substituída por
prestação de serviços comunitários.
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Narra a inicial, fls. 02 e 03, in verbis:
(…)
“1 - Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 16 de outubro do ano de 2016,
por volta das 16:30h, o denunciado ameaçou a vítima com um revólver, sendo ela, sua ex companheira de nome CATIANA FERREIRA LOPES, fato ocorrido em sua residência, nesta cidade de
Brumado-BA.
2 – Emana do referido procedimento investigatório que a vítima tinha acabado de chegar em sua
residência com sua vizinha Elaine oportunidade que quando estava abrindo a porta de casa o
acusado a surpreendeu, querendo adentrar o local, mas que a vítima o impediu utilizando uma
faca para tanto. Ato contínuo, LEANDRO levantou sua blusa e em tom intimidatório mostrou um
revólver com cabo de madeira, na cor escura, dizendo: “aqui tem um brinquedinho pra você”.
3 – Consta ainda que, o denunciado era extremamente agressivo e que eram constantes as agressões com murros, puxões de cabelo e chutes.
Ante o exposto, tendo assim agido, cometeu o denunciado a infração penal tipificada no art. 147 do
Código Penal, incidindo, ainda, as disposições da Lei nº 11.340/06, artigo 7º, inciso II (VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES AFETIVAS), pelo que o MINISTÉRIO PÚBLICO oferece esta
denúncia, pugnando para que seja a mesma registrada, autuada e recebida, determinando-se, em
seguida, a sua citação para, querendo, oferecer resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias; após,
que seja designada audiência de instrução, interrogatório e julgamento, ouvindo-se a vítima e a
testemunha abaixo arrolada, prosseguindo o feito até a final condenação, na observância do rito
dos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal.”
(…)

A denúncia, de fls. 02 e 03, instruída com o inquérito policial de fls. 04/26, foi recebida em
24/03/2017, fl. 36.
Citado em 24/03/2017, fls. 36 e 37, o Réu apresentou resposta às fls. 39/41.
A decisão de fl. 43 determinou a Busca e Apreensão na residência do réu, com o fim de localização de suposta arma de fogo e munições, bem como a sua Busca Pessoal. Na oportunidade, foram,
ainda, concedidas à vítima medidas protetivas de urgência.
As oitivas da vítima, testemunhas e o interrogatório, encontram-se, às fls. 58/64.
As alegações finais escritas foram apresentadas às fls. 69 v./70 v..
A sentença datada de 31/01/2018, às fls. 68/71, julgou procedente a denúncia e condenou o
Apelado pela prática do artigo 147, do CP, com incidência da Lei 11.340/06, a uma pena de 01 (um)
ano e 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, que foi substituída, nos termos do art. 44, § 2º,
do CP, por prestação de serviços comunitários. Na oportunidade, foi concedido o direito ao réu de
recorrer em liberdade e mantidas as medidas protetivas de urgência.
O Ministério Público, a Defensoria Pública e o Réu foram intimados da sentença, em audiência, em 31/01/2018, fl. 58.
O decisum foi publicado no DPJ em 02/02/2018, fl. 71 v. e a Defensoria Pública se deu por
ciente em 01/02/2018, fl. 71 v..
Inconformado, por entender que o conjunto fático-probatório “não permite concluir, com juízo de certeza, a ocorrência da ameaça narrada na denúncia”, o órgão Ministerial interpôs Recurso
de Apelação, em 01/02/2018, à fl. 74, com razões apresentadas às fls. 83/86, rogando seja provido o
presente recurso, para reformar a decisão e absolver o Apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
A Defensoria Pública opôs Embargos de Declaração, às fls. 75 e 76, aduzindo que, na dosimetria, o Magistrado, ao aplicar a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, teria elevado a pena em
mais 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sem declinar o parâmetro utilizado para o aumento da pena, que
foram acolhidos para sanar a obscuridade e corrigir a reprimenda aplicada, elevando-a em 25 (vinte
e cinco) dias, totalizando a pena em 01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, mantendo-se
os demais termos da sentença.
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Devidamente intimada à apresentar contrarrazões, a Defensoria Pública se limitou a exarar
o “ciente”, fls. 86 v. e 87.
Os autos foram distribuídos, por livre sorteio, em 20/05/2020, fls. 88 e 89.
O despacho de fl. 90, considerando a não intimação do Apelado, converteu o feito em diligência, que se vê cumprida à fl. 98.
Em parecer de fls. 104/106, a Procuradoria de Justiça opinou pelo Conhecimento e Desprovimento do recurso, para manter-se a condenação fustigada.
Os autos vieram conclusos em 04/11/2020, fl. 106 v..
VOTO
I – PRESSUPOSTOS RECURSAIS
Conhece-se do Recurso do órgão Ministerial, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
II – DO MÉRITO RECURSAL
O Ministério Público sustenta que não restou demonstrado na instrução processual, que o
réu, utilizando-se de arma de fogo, ameaçou a vítima de lhe causar mal injusto e grave, e pleiteia a
absolvição do Apelado, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
Do exame dos autos, contudo, constata-se ser suficiente o acervo probatório formado pelos
depoimentos harmônicos e coesos da vítima e testemunhas para comprovar a prática do referido delito de ameaça no contexto da violência doméstica e familiar, devendo ser refutada a irresignação do
órgão Ministerial. Veja-se.
A vítima Catiana Ferreira Lopes, na fase extrajudicial, fl. 15, afirmou, de forma segura e
convincente, os fatos descritos na denúncia, bem como os confirmou, em Juízo, fl. 59:
(…) “Conviveu com o acusado por doze anos, e com ele tem uma filha; na data descrita na
denúncia, por volta das 16h30 o casal estava separado; ele sempre lhe agrediu, ameaçava e
perseguia; na referida data ele chegou à casa da depoente com “gracinha”, levantou a camisa
e exibiu um revólver, dizendo que seria “brinquedinho” para a declarante. (…) ele quis entrar,
ocorreu discussão, ele saiu, jogou a motocicleta em direção à depoente e fez a referida ameaça,
isso à porta da casa da depoente; ele não sacou a arma, apenas exibiu (…) após ser ameaçada a
depoente saiu e ele tentou lhe atropelar com a motocicleta (…) ele disse apenas que a arma seria
“brinquedinho” para a depoente; ao ouvir, nessa audiência leitura de parte de seu depoimento,
confirma que na mesma data ele disse que daria um tiro em sua cabeça; Elaine não presenciou
a referida ameaça; após a separação do casal é que sua filha lhe disse ter visto o acusado
guardando arma em cama box, mas a depoente não o viu guardando. (…) “pode ser que tenha
pego faca para se defender do acusado, mas não se lembra”; recentemente a depoente agrediu o
acusado, pois houve “recaída”, estavam quase “voltando”, a depoente chegou do trabalho, ele
chegou agredindo com socos na cara, a depoente estava cozinhando e lhe jogou água quente;
por diversas vezes registrou ocorrência em face do acusado, na DEPOL (…) a vizinha Elaine viu
quando o acusado chegou e quis entrar; ela viu quando o acusado tentou lhe atropelar com a
motocicleta” (…) (sic)

A filha do casal, Neila Reanda Lopes Ferreira, fl. 60, declarou que não se encontrava na residência, no dia dos fatos narrados na denúncia, mas relatou que as brigas entre o casal eram constantes
e que o Apelado, quando fazia uso de bebidas alcoólicas, tornava-se violento, já tendo presenciado o
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mesmo agredir a vítima. Asseverou que, certa vez, o Apelado teria lhe mostrado uma arma de fogo e
que “geralmente ele falava que iria matar Catiana”:
(…) “as brigas eram constantes; já presenciou o acusado agredindo a vítima; o acusado bebe e fica
agressivo; por quatro vezes já o viu agredindo a vítima (…) a depoente já viu o acusado com arma
de fogo; certa vez o casal brigou e o acusado lhe mostrou uma arma, quando estava bêbado; ele
guardou a arma de fogo sob a cama box; na data em que ele lhe mostrou a arma, “geralmente” ele
falava que iria matar Catiana (…) a ameaça mencionada na denúncia a depoente não presenciou
(…) soube que na data dos fatos Catiana teria pego faca para impedir que o acusado entrasse na
casa; o acusado já lesionou a vítima em outras oportunidades, inclusive ela tem cicatriz na testa
(…) soube que no final de 2017 a vítima jogou água quente no acusado; ao que parece foi em 2014
que a depoente viu o acusado guardando a arma na cama box (…) o acusado sabia que a depoente
não estava na casa, na data em que ele foi à casa da vítima, conforme narrado na denúncia. Não
sabe se Elaine presenciou quando o acusado quis entrar na casa de Catiana, na data descrita na
denúncia. Daiane, amiga da depoente e da vítima já presenciou agressões praticadas pelo acusado em face de Catiana” (…) (sic)

A testemunha Elaine Conceição da Silva, fl. 61, relatou que se encontrava na casa da vítima,
no dia do crime, e que presenciou quando o Apelado chegou, “já xingando a vítima”, ao que esta teria
pego uma faca para defender-se e mandado o réu se retirar. Prosseguiu narrando que, naquela oportunidade, não ocorreram agressões físicas e que não viu o Apelado levantar a camisa e exibir a arma
de fogo, mas que, posteriormente, quando se encontravam na rua, o Apelado teria tentado atropelar
a vítima com a sua motocicleta. Disse que, no dia seguinte ao fato, encontrou com o Apelado e ele,
mostrando-lhe uma sacola, disse: “olhe o que eu tenho pra ela aqui”, “tu sai dela”, mas que não
sabe afirmar o que havia na sacola. Ainda contou, que “Catiana comentou que em outras épocas era
agredida pelo acusado, inclusive com murros”:
(…) “Estava presente na data descrita na denúncia; estava na casa da vítima, o acusado subiu as escadas e iniciou-se discussão entre ele e a vítima, tendo esta pego a faca; (…) o portão estava aberto;
o acusado subiu as escadas já xingando a vítima; (…) o acusado ficou à porta, xingando; a vítima
pegou a faca e mandou o acusado sair; naquela data não ocorreram agressões física, e a vítima não
lhe desferiu golpe de faca; não viu o acusado levantar a camisa e exibir arma; a depoente convidou
Catiana para descer, e a depoente notou que ele tentou atingí-la com a motocicleta (…) se ela não
tivesse corrido, teria sido por ele atingida; naquele momento o acusado nada disse; durante a discussão o acusado não falou em matar a vítima; na segunda-feira a depoente encontrou o acusado, ele
estava com sacola, parou a motocicleta e disse: “olhe o que eu tenho pra ela aqui”; mas a depoente
não sabe o que tinha na sacola; ele ainda advertiu a depoente: “tu sai dela”; a depoente nunca o viu
portando arma de fogo, e não ouviu notícia de que ele tem; não presenciou o acusado agredindo a
vítima em outra oportunidade (…) Catiana comentou que em outras épocas era agredida pelo acusado, inclusive com murros; ela não comentou se ele foi visto guardando revólver; nunca soube que
Catiana já tenha mentido com o intuito de prejudicar o réu ou outra pessoa” (…) (sic)

O Apelado, fl. 64, por sua vez, negou a ocorrência da ameaça narrada na denúncia, bem como
todos os demais fatos relatados pela vítima e testemunhas, apenas admitiu ter ido à residência da vítima:
(…) “Admite que foi à casa da vítima, com intenção de ver a filha (…) estava separado de Catiana
há cinco anos; a vítima, de posse de faca, impediu que o acusado entrasse; não tentou desarmá-la,
mas ela cortou seu dedo, superficialmente, tendo sangrado; não quis registrar ocorrência policial
(…) em 2017 quebrou a cama da vítima quando esta jogou água quente; na data da denúncia, por
cerca de três minutos o interrogando permaneceu na cada da vítima; em seguida saiu; (…) nega
que tenha tentado atropelar a vítima; não obstante os depoimentos, inclusive de sua filha, nega
que tenha possuído arma de fogo, ou que tenha ameaçado Catiana, exibindo-lhe revólver (…) nega
que na segunda-feira tenha mostrado sacola com objeto a Elaine e dito que “seria para a vítima”
(…) Nega que a cicatriz na testa da vítima seja decorrente de agressão do interrogando; nega que
tenha quebrado a porta da casa da vítima” (…) (sic)
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Em continuidade à análise da prova oral, constata-se que as testemunhas da defesa, Jilliarde
Soares de Jesus, fl. 62, e Adielson Silva Santos, fl. 63, não presenciaram o delito e nada acrescentaram
para a sua elucidação, limitando-se, basicamente, à abonar a conduta do Apelado.
Conforme pode-se verificar dos trechos acima transcritos, embora o Apelado tenha negado
a prática do delito, a vítima atribuiu-lhe a ação e confirmou a versão prestada na fase investigatória.
Ademais, a solicitação de interferência estatal, com o registro de ocorrência policial, fls. 06 e
07, o requerimento de medidas protetivas, fl. 12, além das narrativas da vítima e, em especial, da filha
do casal e da testemunha Elaine da Silva, são elementos reveladores de que a ameaça se configurou e
reputam-se suficientes à comprovação do delito.
A vítima disse que o Apelado esteve na sua residência, “levantou a camisa e exibiu um revólver, dizendo que seria brinquedinho” e confirmou que “na mesma data ele disse que daria um tiro
em sua cabeça”. Informou, ainda, que “Elaine não presenciou a referida ameaça”. Neila Ferreira,
filha do casal, embora não tenha presenciado os fatos, asseverou que “ já viu o acusado com arma de
fogo”, que ele próprio lhe mostrou, e que “geralmente” ele falava que iria matar Catiana”. A testemunha Elaine da Silva, embora tenha afirmado que “não viu o acusado levantar a camisa e exibir
arma”, reportou que, no dia seguinte ao fato, o Apelado “estava com sacola, parou a motocicleta e
disse: “olhe o que eu tenho pra ela aqui” e, ainda, a advertiu dizendo: “tu sai dela”.
Com efeito, concatenando-se as declarações prestadas pela vítima, apreciadas em cotejo com
os outros elementos dos autos, constata-se demonstrado, de maneira firme e coerente, o cometimento
do crime de ameaça, descrito na exordial. Ameaça esta, que foi eficiente e capaz de causar grande
temor à ofendida, à ponto de requerer as medidas protetivas de urgência.
Extrai-se, ainda, dos depoimentos colhidos que este fato não se trata de situação isolada. A
vítima afirmou haver sido ameaçada em outras oportunidades, além de agredida e perseguida pelo
Apelado, declarações que foram, em parte, confirmadas pelas testemunhas. A vítima declarou que, no
mesmo dia do fato, inclusive, o Apelado jogou a motocicleta em sua direção, fato este que foi confirmado pela testemunha Elaine da Silva que afirmou que “se ela não tivesse corrido, teria sido por ele
atingida”. A ofendida, também, relatou que o Apelado já lhe agrediu com “socos na cara”, situação
que, igualmente, foi corroborada pelas declarações de Neila Ferreira ao afirmar que “as brigas eram
constantes; já presenciou o acusado agredindo a vítima; o acusado bebe e fica agressivo; por quatro
vezes já o viu agredindo a vítima” e por Elaine da Silva, que disse que “Catiana comentou que em
outras épocas era agredida pelo acusado, inclusive com murros”.
Vê-se, nesse contexto, que a palavra da vítima, associada aos depoimentos das testemunhas,
reputa-se prova suficiente para comprovar a ocorrência do delito, a autoria e a justificar o édito condenatório do Apelado, não havendo que se cogitar em inexistência de “ juízo de certeza” quanto à
ameaça narrada na denúncia.
É cediço que nos delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, mormente quando se apresenta firme e coerente com a
dinâmica dos fatos e está corroborada por outros elementos de prova à dar-lhe contornos de credibilidade, situação esta que impõe a condenação.
A jurisprudência brasileira confere um relevante valor probatório às declarações das vítimas de violência doméstica e familiar, já que a grande maioria de tais práticas acontecem em
ambientes sem testemunhas, a exemplo das próprias residências, conforme se verifica dos julgados
abaixo colacionados:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS ACLARATÓRIOS
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
CONDENAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. (I) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. APELO ESPECIAL COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/
STF. (II) - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ART. 255/RISTJ. INOBSERVÂNCIA. (III) - PA182
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LAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A falta de indicação do
dispositivo de lei federal a que os acórdãos teriam conferido interpretação divergente evidencia
deficiência na fundamentação recursal que impede o conhecimento do recurso especial ante à
incidência do enunciado 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. A não observância dos
requisitos do artigo 255, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna
inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional. 3. “É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes praticados
no âmbito doméstico, 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 1003623/MS, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (grifos acrescidos) (AgRg nos Edcl no AREsp 1256178/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÕES CORPORAIS
PRATICADAS COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. PRETENDIDA CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há
qualquer ilegalidade no fato de a condenação referente a delitos praticados em ambiente doméstico ou familiar estar lastreada no depoimento prestado pela ofendida, já que tais ilícitos geralmente
são praticados à clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima possui especial relevância. 2. Na espécie, da
análise do material colhido ao longo da instrução criminal, as instâncias de origem concluíram
acerca da materialidade e autoria assestadas ao agravante, de forma que julgaram inviável sua
absolvição, sendo que, indemonstrada a ocorrência da excludente da legítima defesa, deve o acórdão recorrido ser mantido. 3. É inviável, por parte desta Corte Superior de Justiça, a análise acerca da aptidão das provas para a manutenção da sentença condenatória, porquanto a verificação
do conteúdo dos elementos de convicção produzidos no curso do feito implicaria o aprofundado
revolvimento de matéria fático-probatória, providência que é vedada na via eleita, em razão do
óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (grifos acrescidos) (AgRg no AREsp
1225082/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe
11/05/2018)

Dessa forma, uma vez que demonstrada a vontade livre e consciente do Apelado em ameaçar
a vítima, sua ex-companheira, de causar-lhe mal injusto e grave, e, ainda considerando os fins sociais
a que se destina a Lei Maria da Penha, impõe-se a manutenção da condenação de Leandro da Cruz
Ferreira como incurso no art. 147, do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/06.
Ressalte-se, por fim, que o Juízo a quo substituiu a pena privativa de liberdade por restritiva
de direito, o que se vê inviável, a teor da Súmula 588, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente
doméstico impossibilita a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Nesse sentido:
EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 47 DO
CP C/C O ART. 5°, III, DA LEI 11.340/2006. AMEAÇA NO ÂMBITO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRETENSÃO PELA CONVERSÃO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem concluiu que os autos estão
fartamente preenchidos de provas que atestam a autoria e a materialidade do crime do crime de
ameaça no âmbito doméstico atribuído ao réu, notadamente os depoimentos prestados pela vítima
e pelas testemunhas na fase judicializada, não sendo o caso, aqui, de revaloração da prova, como
pretende fazer crer o recorrente. 2. Desse modo, a alteração do julgado, a fim de reconhecer que
o acusado não cometeu o delito que lhe foi imputado, tal como pleiteado pela defesa, demandaria,
necessariamente, o reexame dos elementos fáticos e probatórios dos autos, providência inviável
em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. A jurisprudência desta Corte
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Superior está consolidada no sentido da impossibilidade de se proceder à substituição da pena
privativa de liberdade pela restritiva de direitos nos crimes que envolvam violência ou grave ameaça no âmbito das relações domésticas, tal como ocorre no caso dos autos. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento. (grifos acrescidos) (STJ AgRg no AREsp 1603946 / DF. AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2019/0312045-8. DJe 28/02/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 588/
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 33, §§ 2.º e 3.º, do Código
Penal, a reincidência é fundamento adequado e suficiente para justificar a imposição de regime
inicial mais severo. Precedentes. 2. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos nos crimes em que há o emprego de violência contra a pessoa, como é
o caso da lesão corporal decorrente de violência doméstica. 3. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Súmula 588/STJ. 4. Não
compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental desprovido. (grifos
acrescidos) (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA,
julgado em 18/02/2020, DJe 02/03/2020)

Todavia, em pese tratar-se de recurso da acusação, o órgão Ministerial se insurgiu apenas
no sentido de pleitear a absolvição do Apelado, ao argumento de ausência da materialidade, pelo que,
deve ser mantida a sentença vergastada em todos os seus termos.
Ante do exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO do presente recurso.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500275-35.2017.8.05.0274. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 08/07/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CIRCUNSTÂNCIA DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, CP. CONDENAÇÃO.
APELO DEFENSIVO, QUE PEDE ABSOLVIÇÃO, OU APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO PROVIMENTO
PARCIAL, OBJETIVANDO, NA APLICAÇÃO DA PENA, A DESCONSIDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE PREMEDITAÇÃO DO CRIME
E PERSONALIDADE DO APELANTE, COM A CORRESPONDENTE REDUÇÃO.
COMPROVADA A MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA DELITIVA NA PESSOA DO APELANTE, QUE DESFERIU GOLPES DE TESOURA
NA VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, CAUSANDO-LHE LESÕES EM UM
DOS DEDOS E NA BARRIGA. MANTIDA A CONDENAÇÃO.
AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DA PREMEDITAÇÃO DO CRIME. REAVALIAÇÃO DAS
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, DEVIDAMENTE ANALISADAS NA SENTENÇA, DE SENTIMENTO DE POSSESSIVIDADE E CONDUTA REITERADAMENTE AGRESSIVA DO APELANTE EM FACE DA VÍTIMA, E A CICATRIZ DE SETE CENTÍMETROS DEIXADA NO SEU CORPO, SUFICIENTES
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PARA A MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E DEFINITIVA TAL COMO APLICADA, EM 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE DETENÇÃO, SEM ALTERAÇÃO DO REGIME ABERTO.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM REDUÇÃO DA
PENALIDADE APLICADA. DECISÃO UNÂNIME.
Comprovada a materialidade delitiva através de laudo de exame de lesão corporal, em que se descreve as seguintes lesões provocadas na vítima, mediante
“ação cortocontundente”: “ferida corto-contusa em face anterior do abdome; região umbilical e na mão direita, sendo a maior com 07 cm e a menor com 0,5 cm
de comprimento.”. (fls. 14/15).
Igualmente comprovada, no contexto probatório, a autoria delitiva, considerando-se
os depoimentos firmes e seguros da vítima, tanto na Delegacia de Polícia, como em
Juízo, no sentido de que, em 23.03.2016, o apelante, motivado pelo término do relacionamento entre ambos, pela sua reiterada postura violenta, muniu-se de tesoura e
se dirigiu até a residência da ofendida, oportunidade em que, a pretexto de buscar
pertences de sua propriedade, realizou golpes de tesoura que causaram as lesões
corporais descritas, ação criminosa esta que somente não evoluiu para gravidade
ainda maior, porque prontamente repelida pela própria vítima (declarações da ofendida às fls. 17/18 e mídia à fl. 11, autos físicos).
Apelante que não nega que esteve no local no momento do crime, e tampouco as
lesões sofridas pela ofendida, apresentando versão isolada nos autos, no sentido
de que os ferimentos em questão foram autoproduzidos pela ofendida, ao fechar a
porta de maneira agressiva (mídia à fl. 11, autos físicos).
Depoimento prestado por testemunha arrolada pela Defesa, no sentido de que
o apelante “não é pessoa agressiva”, que está em contraste com a qualificação e
interrogatório deste, em Juízo, em que reconheceu seu envolvimento em brigas,
em razão “cachaçada” (excessivo consumo de bebidas alcoólicas), bem como a
realização de agressão física em face, também, da sua ex-esposa, fato descrito,
por ele, como “normal mesmo, só empurrão para lá” (mídia à fl. 11, autos físicos).
Condenação mantida.
Dosimetria da pena. Ainda que se considere, acompanhando-se a jurisprudência do
Colendo STJ, a inexistência de elementos suficientes nos autos para a aferição da
personalidade do apelante, e, bem assim, mesmo que se acolha o pedido defensivo
de desconsideração da premeditação, no que diz respeito às circunstâncias do crime
(porquanto já avaliadas como “culpabilidade”), como, de fato, ora se faz, ressalta-se
que as circunstâncias analisadas pela respeitável sentença são suficientes para a
manutenção da pena-base tal como aplicada.
Suficiência das circunstâncias indicadas na sentença recorrida, de sentimento
de possessividade e conduta reiteradamente agressiva em face da vítima, bem
como a cicatriz de sete centímetros deixada no corpo desta, como lembrança
permanente da agressão sofrida, que justificam, por si sós, a manutenção da
pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção (a pena mínima é de
três meses de detenção).
Providência que se adequa à orientação do Colendo STF, segundo a qual “Não viola
o princípio da reformatio in pejus a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que não incorra em
aumento de pena.” HC nº 126.457/PA, rel. orig. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac.
Min. Alexandre de Moraes, julg. 06/11/2018 (Informativos 922 e 877). Transcrição
da respectiva ementa.
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Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fica mantida a penalidade
definitiva de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, sem alteração do regime
aberto. Apelante em liberdade provisória.
Do exposto, conhece-se do Apelo, ao qual se dá parcial provimento, apenas para afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do apelante e da
premeditação do crime, sem alteração da pena-base aplicada, por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 050027535.2017.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura, como Apelante, Silvano
Silva de Jesus, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em conhecer o Apelo, para
lhe dar parcial provimento, apenas para afastar a análise negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e da premeditação do crime, sem alteração da pena-base aplicada, nos termos
do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Vitória da Conquista, ofereceu
denúncia contra Silvano Silva de Jesus, qualificado nos autos, mediante a seguinte imputação:
“Consta dos presentes autos que no dia 23 de março de 2016, por volta das 21:00h,
o denunciado agrediu a sua namorada, Poliana Rocha Almeida, desferindo-lhe
golpes de tesoura que lhe lesionaram o dedo, o abdômen, e a mão direita.
Consta na peça informativa que no dia mencionado, o denunciado foi até a casa
da vítima e pediu que ela abrisse aporta, pois ele iria pegar as suas coisas que
estavam lá.
Quando a vítima abriu a porta, o denunciado passou a golpeá-la com uma tesoura,
causando-lhe as lesões acima descritas, que constam no laudo de lesões corporais,
juntado aos autos.
Diante do exposto, encontra-se o denunciado incurso nas penas do art. 129, § 9º,
do CP, nos moldes da Lei 11.340/06, […].”.
A denúncia, de fls. 01/02, oferecida com base em inquérito policial, de fls. 04 a 31, foi recebida por decisão datada de 23.03.2017 (fl. 32). Realizada a citação pessoal (fl. 37).
Certificada a não apresentação de resposta à acusação (fl. 38), suprido pela Defensoria Pública, às fls. 42/43.
Instrução processual registrada em meio audiovisual, com apresentação de alegações finais
orais pelo Ministério Público, em audiência, pela procedência da denúncia (termos às fls. 65 a 70).
Em alegações finais escritas, a Defensoria Pública postulou absolvição, com fundamento no
art. 386, VII, CPP (fls. 74 a 80).
Sobreveio sentença, datada de 15.09.2019, subscrita pela MM. Juíza de Direito, Dra. Julianne
Nogueira Santana Rios, julgando procedente a denúncia, para condenar Silvano de Jesus Silva como
incurso no art. 129, § 9°, CP c/c Lei n° 11.340/2006, com aplicação da pena-base de 01 (um) ano e 08
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(oito) meses de detenção, tendo-se valorado, negativamente a culpabilidade (premeditação), personalidade (“perfil destacadamente violento”), motivos (“inconformismo com o fim do relacionamento”),
circunstâncias (também, premeditação) e consequências do crime (cicatrizes na vítima de sete centímetros). Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, a penalidade foi tornada definitiva
em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto. Concedida liberdade provisória (fls. 87 a 97).
Declarada ciência da sentença pelo Ministério Público em 20.11.2019 (fl. 102). Intimada a
vítima Poliana Rocha Almeida (fl. 105).
Interposto Apelo pela Defensoria Pública (fl. 106), pedindo-se, nas correspondentes razões,
absolvição com base no art. 386, VIII, CPP, ou aplicação da pena-base no mínimo legal (fls. 112 a 120).
Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o improvimento do Apelo (fls. 124 a 131).
Sentenciado intimado da condenação por edital de 90 (noventa) dias (fl. 135).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada, por sorteio
(fl. 08, autos físicos).
Juntada mídia contendo o registro audiovisual da instrução processual realizada na origem
(fl. 11, autos físicos).
Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira se manifestou pelo provimento parcial do recurso, “a fim de que seja reformada a sentença hostilizada para
desconstituir a valorização negativa das circunstâncias judiciais referentes à personalidade e às
circunstâncias do delito, redimensionando-se, por conseguinte, a pena imposta ao Apelante.”. (fls.
13 a 26, autos físicos).
VOTO
O recurso é tempestivo, e estão presentes os demais pressupostos e fundamentos para seu
julgamento de mérito, que deve ser pelo provimento parcial, consoante as seguintes razões:
O “Laudo de Exame de Lesões Corporais n° 2016 10 PV 001493-01”, subscrito pelo Perito
Médico-Legal, Dr. Laerte Marques de Sena, descreve as seguintes lesões provocadas na vítima Poliana Rocha Almeida, mediante “ação cortocontundente”: “ ferida corto-contusa em face anterior
do abdome; região umbilical e na mão direita, sendo a maior com 07 cm e a menor com 0,5 cm de
comprimento.”. (fls. 14/15).
Quando ouvida na Delegacia de Polícia, a vítima Poliana Rocha Almeida fez as seguintes
afirmações, a respeito das agressões realizadas pelo Apelante:
“[…] quando a inquirida abriu a porta ele já lhe foi agredindo fisicamente com uma tesoura em
sua mão direita e em sua barriga, cortando o seu dedo e o seu umbigo, que o seu namorado queria
atingir o seu rosto com a tesoura, contudo, colocou as suas mãos na frente e ele acabou perfurando com a tesoura a sua mão direita, […] Que esta não foi a primeira vez que o seu namorado
lhe agrediu, já sofreu violência física praticada pelo mesmo, na casa da mãe dele, passou a madrugada toda ele lhe ameaçando e lhe empurrando, dizendo que iria acabar lhe levando para o
cemitério. Sempre que Silvano ingeria bebida alcoólica lhe ameaçava de morte, dizendo que iria
lhe matar e levar para o cemitério e que sempre foi violento.”. (fls. 17/18).

Em Juízo, a ofendida Poliana Rocha Almeida afirmou, em síntese, de acordo com o correspondente registro audiovisual, o que segue: que estava conversando com sua vizinha, e o Apelante
estava rondando a declarante, para furá-la pelas costas; que a declarante e sua vizinha entraram em
suas casas; que, depois de um tempo, o Apelante bateu à porta; que perguntou o que ele queria, da
janela de cima; que ele disse que queria pegar a mochila com as coisas dele; que, quando a decla-
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rante abriu a porta, ele a pegou pelo pescoço e começou a lhe furar; que ele queria furar o rosto da
declarante, mas colocou a mão e ele furou o dedo e a barriga; que teve uma vez, na casa da mãe
do Apelante, que ele ficou falando “ameaça psicológica”, bêbado, drogado; que ficou a madrugada
toda fazendo “ameaça psicológica”; que ele disse que mataria a declarante, que o Apelante disse
“vamos no cemitério, que lá mesmo você fica”; que teve que esperar o Apelante dormir, cinco horas
da manhã, para procurar a chave e sair; que namoraram por um ano e três meses. Perguntada sobre
o motivo porque o Apelante age de modo violento, a vítima afirmou: que é porque ele bebe, usa
muita droga (mídia à fl. 11, autos físicos).
Em Juízo, a testemunha Maria Aparecida Pereira prestou depoimento do seguinte teor,
em resumo, de acordo com o registro audiovisual correspondente: que conhece o Apelante há
dez anos; que ele não é uma pessoa agressiva; que é uma pessoa trabalhadora, pedreiro; que ele
frequenta a Igreja Universal; que ficou sabendo do relacionamento do Apelante com a vítima,
mas só a conhece de vista; que não sabe dizer se ele consome bebidas alcoólicas (mídia à fl. 11,
autos físicos).
Quando qualificado e interrogado na Delegacia de Polícia, o Apelante Silvano Jesus da
Silva negou ter efetuado lesões corporais na ofendida com uma tesoura, afirmando que foi pegar
alguns dos seus pertences na casa da vítima, sendo impedido por esta, motivada por ciúme, pois
“estava com outra mulher”, tendo afirmado não saber a razão porquê está sendo acusado do crime
sob análise (fls. 19/20).
Na instrução processual, quando qualificado e interrogado, o Apelante Silvano Jesus da
Silva afirmou, em síntese, de acordo com o registro audiovisual correspondente, que foi até a porta
da vítima e pediu para pegar as suas coisas; que a vítima disse que não, bateu a porta e foi para cima;
que ela, da janela, disse que chamaria a Polícia; que o Apelante voltou para a casa; que a vítima ligou
e disse: “não vai vir pegar, não, vou jogar fora”; que o Apelante não voltou mais lá; que a vítima
devolveu suas coisas para sua mãe. Perguntado sobre as agressões, o Apelante respondeu: que só
pode ser sido a porta, porque ela bateu a porta; que só soube dos ferimentos da vítima na Delegacia.
Perguntado se estava com tesoura, o Apelante disse: que não estava “com nada”. Perguntado se já foi
preso anteriormente, o Apelante afirmou: que sim, por brigas, normal, cachaçada; que já brigou com
sua ex-esposa, “mas foi normal mesmo, só empurrão para lá” (mídia à fl. 11, autos físicos).
A materialidade delitiva está comprovada nos autos através do “Laudo de Exame de Lesões
Corporais n° 2016 10 PV 001493-01”, subscrito pelo Perito Médico-Legal, Dr. Laerte Marques de
Sena, em que se descreve as seguintes lesões provocadas na vítima, Poliana Rocha Almeida, mediante
“ação cortocontundente”: “ ferida corto-contusa em face anterior do abdome; região umbilical e na
mão direita, sendo a maior com 07 cm e a menor com 0,5 cm de comprimento.”. (fls. 14/15).
Está igualmente comprovada no contexto probatório a autoria delitiva, considerando-se os
depoimentos firmes e seguros prestados pela vítima, tanto na Delegacia de Polícia, como em Juízo, no
sentido de que, em 23.03.2016, o Apelante Silvano de Jesus Silva, motivado pelo término do relacionamento entre ambos, pela sua reiterada postura violenta, muniu-se de tesoura e se dirigiu até a residência da ofendida, oportunidade em que, a pretexto de buscar pertences de sua propriedade, realizou
golpes de tesoura que causaram as lesões corporais descritas, ação criminosa esta que somente não
evoluiu para gravidade ainda maior, porque prontamente repelida pela própria vítima (declarações da
ofendida às fls. 17/18 e mídia à fl. 11, autos físicos).
O Apelante Silvano de Jesus Silva não nega que esteve no local no momento do crime, e
tampouco as lesões sofridas pela ofendida, apresentando versão isolada nos autos, no sentido de que
os ferimentos em questão foram autoproduzidos pela ofendida, ao fechar a porta de maneira agressiva
(mídia à fl. 11, autos físicos).
Sem relevância, para o esclarecimento do crime em questão, o depoimento prestado testemunha Maria Aparecida Pereira, arrolada pela Defesa, no sentido de que o Apelante “não é pessoa
agressiva”, pois em contraste com a qualificação e interrogatório deste, em Juízo, em que reconheceu
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seu envolvimento em brigas, em razão “cachaçada” (excessivo consumo de bebidas alcoólicas), bem
como a realização de agressão física em face, também, da sua ex-esposa, fato descrito, por ele, como
“normal mesmo, só empurrão para lá” (mídia à fl. 11, autos físicos).
Assim, fica mantida a condenação de Silvano de Jesus Silva como incurso no art. 129, § 9°,
CP c/c Lei n° 11.340/2006, nos termos da sentença recorrida.
Para efeito da análise da dosimetria da pena, transcreve-se, abaixo, os trechos correspondentes da sentença condenatória:
“[…] Por fim, de acordo com artigo 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar-lhe a pena:
1ª FASE:
A ação de réu pautou-se em atacar a vítima, no interior da sua residência, utilizando de uma tesoura, provocando diversas lesões, que só não resultaram em graves lesões em virtude da rápida
reação da ofendida, que esquivou-se de parte dos golpes lançados, impediu outros, mas ainda
restou golpeada na região do abdome e na mão direita, conforme atestado em laudo pericial acostado aos autos. Colheu-se que o réu passou diversas vezes próximo da ofendida, em uma bicicleta
e, depois, dirigiu-se até a residência, onde protagonizou os eventos. É justo conceber, pois, que
tratou-se de uma ação premeditada. Todo o contexto, dessarte, caracteriza relevante grau de culpabilidade, que deve ensejar a exacerbação da pena.
O réu é tecnicamente primário, eis que não existem sentenças penais com trânsito em julgado
anteriores ao fato apontado nos presentes. Há poucas informações sobre a conduta social do réu,
com parcos elementos que indicam que o referido faz uso imoderado de bebidas alcoólicas, pelo
que não deve haver reflexo na reprimenda.
Acerca da personalidade do agente, temos que a vítima descreve uma perfil destacadamente violento, possessivo, capaz de agir com agressividade extrema quando é contrariado, pelo que deve
este tópico participar da construção da pena. Os motivos do delito estão relacionados a inconformismo com o fim do relacionamento. Tal conduta não encontra mais lugar nos dias atuais, o
que exige reflexo negativo na formação reprimenda. As circunstâncias do crime uma ação premeditada, com a busca de situação de proximidade com a ofendida, primeiro aproximando-se em
uma bicicleta, dando voltas ao redor da ofendida, depois, comparecendo a residência. Após breve
altercação, utilizou-se de tesoura que levava consigo, para lesionar a ofendida mais de uma vez
e tentar atingi-la, inclusive, no rosto com o objeto perfuro cortante, pelo que este tópico deve ter
influência na aplicação da pena.
Por fim, as consequências do crime não foram devidamente exploradas, sendo certo que a vítima
carregará no corpo as marcas da agressão, que, conforme laudo pericial, tiveram até sete centímetros de comprimento, pelo que se deve considerar este tópico na formação da reprimenda base.
A conduta da ofendida, por outro lado, não contribuiu para a existência do crime, pelo que não
deve compor a formação da reprimenda.
Assim, com relação ao crime em tela, considerando cinco circunstâncias negativas, acima descritas, fixo a pena base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção.
2ª FASE:
Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.
3ª FASE:
Finalmente, ante a inexistência de circunstâncias gerais ou especiais de aumento ou diminuição
da reprimenda, torno definitiva a pena de SILVANO DE JESUS SILVA em 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de detenção.
REGIME DE PENA
A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. A fixação de regime mais rigoroso
não se mostra necessária, considerando que não existem elementos nos autos que justifiquem o
agravamento da reprimenda. […].”. (fls. 87 a 97).

Ainda que se considere, acompanhando-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, a inexistência de elementos suficientes nos autos para a aferição da personalidade do Apelante, e, bem assim, que se acolha o pedido defensivo de desconsideração da premeditação no que diz
respeito às circunstâncias do crime (porquanto já avaliadas como “culpabilidade”), como, de fato,
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ora se faz, ressalta-se que as circunstâncias analisadas pela respeitável sentença são suficientes para a
manutenção da pena-base tal como aplicada.
Com efeito, as circunstâncias indicadas na sentença recorrida, de premeditação, sentimento
de possessividade e conduta reiteradamente agressiva em face da vítima, bem como a cicatriz de sete
centímetros deixada no corpo desta, como lembrança permanente da agressão sofrida, justificam, por
si sós, a manutenção da pena-base em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção (a pena mínima é de
três meses de detenção).
Não é demais ressaltar que a providência ora adotada, quanto à dosimetria da pena-base,
adequa-se à orientação do Colendo STF, segundo a qual “Não viola o princípio da reformatio in pejus
a reavaliação das circunstâncias judiciais em recurso de apelação penal, no âmbito do efeito devolutivo, desde que não incorra em aumento de pena.” (HC nº 126.457/PA, rel. orig. Min. Marco Aurélio,
red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julg. 06/11/2018 – Informativos 922 e 877).
O citado julgado recebeu a seguinte ementa:
“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I e II, do CÓDIGO PENAL). FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. APELAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO
DEVOLUTIVO DO RECURSO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao
juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os
elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com
a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. Não há falar em reformatio in pejus se os motivos expendidos pelo julgador em sede de apelação exclusiva da defesa
não representaram advento de situação mais gravosa para o réu. Precedentes. 3. Habeas Corpus
denegado.” (STF – Primeira Turma, HC nº 126.457, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão
Min. Alexandre de Moraes, j. 12/07/2017, DJe nº 266, divulg. 11/12/2018, public. 12/12/2018).

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, fica mantida a penalidade de 01
(um) ano e 08 (oito) meses de detenção, sem alteração do regime aberto.
Do exposto, conhece-se do Apelo, ao qual se dá parcial provimento, apenas para afastar a
análise negativa das circunstâncias judiciais da personalidade do agente e de premeditação do crime,
sem alteração da pena-base aplicada, por decisão unânime.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0506236-20.2018.805.0274. Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 14/05/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI
MARIA DA PENHA. AMEAÇA PERPETRADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RECORRENTE CONDENADO
PELA PRÁTICA DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 147 DO CP,
E ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006, À PENA DE 03 (TRÊS) MESES E 05
(CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA,
E 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO
AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, EM
REGIME INICIAL ABERTO, SENDO-LHE CONCEDIDO O DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE.
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1. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA.
1.1. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, SOB O FUNDAMENTO
DE QUE A AMEAÇA TERIA SIDO PRATICADA NO CONTEXTO DE DISCUSSÃO COM A VÍTIMA E O RÉU ESTARIA COM O ESTADO DE ÂNIMO
ALTERADO PELO USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. INACOLHIMENTO. CONDUTA PRATICADA PELO RECORRENTE QUE SE AMOLDA
AO TIPO PENAL PREVISTO EM ABSTRATO NO ARTIGO 147 DO CP. ADEMAIS, A EXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO OU DESENTENDIMENTO ENTRE O
AUTOR E A VÍTIMA, BEM COMO O FATO DE O RÉU ESTAR SOB O EFEITO
DE ÁLCOOL OU DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NÃO AFASTAM, POR
SI SÓS, A TIPICIDADE DA CONDUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28, INCISO
II, DO CP. PRECEDENTES DO STJ. 1.2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSUBSTANCIADAS NAS
DECLARAÇÕES DA OFENDIDA E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS.
PALAVRA FIRME DA VÍTIMA NO SENTIDO DE QUE O APELANTE AMEAÇOU CEIFAR-LHE A VIDA. PREPONDERÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NO CONTEXTO DE DELITO PRATICADO NA CLANDESTINIDADE.
SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES DA
PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS.
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. 2.1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
DE DOLO NA CONDUTA DO APELANTE. DESCABIMENTO. CONJUNTO
PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA CLARAMENTE O DOLO DE PRATICAR O DELITO PREVISTO NO ART. 24-A DA
LEI Nº 11.340/2006, UMA VEZ QUE O APELANTE, MESMO APÓS TER TIDO
CIÊNCIA DAS MEDIDAS PROTETIVAS CONTRA SI IMPOSTAS, MANTEVE
CONTATO COM A VÍTIMA. 2.2. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS QUE NÃO SE APRESENTA COMO MEIO
NECESSÁRIO OU FASE DE PREPARAÇÃO OU DE EXECUÇÃO DO DELITO
DE AMEAÇA, TRATANDO-SE DE DELITOS AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES, QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS, SENDO INAPLICÁVEL
O PRETENDIDO PRINCÍPIO.
3. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 3.1. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASES PARA OS MÍNIMOS LEGAIS. POSSIBILIDADE.
AFASTADA A VALORAÇÃO NEGATIVA DOS VETORES PERSONALIDADE,
CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME, DIANTE DA FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA UTILIZADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE. PENAS-BASES REDIMENSIONADAS. 3.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, DO
CP (CRIME PRATICADO COM O PREVALECIMENTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS), EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA INCIDÊNCIA DA ALUDIDA AGRAVANTE, AINDA QUE EM CONJUNTO COM OUTRAS DISPOSIÇÕES DA LEI
N. 11.340/2006, CONSIDERANDO-SE QUE A LEI MARIA DA PENHA VISOU
RECRUDESCER O TRATAMENTO DADO PARA A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRECEDENTES DO STJ.
PENA DEFINITIVA FIXADA EM 01 (UM) MÊS E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA, E 03 (TRÊS) MESES DE
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DETENÇÃO, EM RELAÇÃO AO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS.
4. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO
QUE SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER
AO CRIVO DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES.
5. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO
JULGADOR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 050623620.2018.8.05.0274, oriundos da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da
Comarca de Vitória da Conquista, que tem como Apelante Adenil José da Silva e, como Apelado,
o Ministério Público.
Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida, da-lhe provimento parcial, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:
RELATÓRIO
“Cuida-se de Apelação interposta por Adenil José da Silva em face da r. Sentença proferida
pela MM. Juíza de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca
de Vitória da Conquista, a qual julgou procedente a Denúncia de fls. 01/02 para condenar o Recorrente
pela prática dos delitos capitulados nos artigos art. 147 do CP e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.
Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, no dia
04/07/2018, por volta das 12:00h, em uma barraca situada na feira do Bairro Patagônia, no Município
de Vitória da Conquista, o Denunciado ameaçou a vítima Janete Oliveira da Silva, sua ex-esposa, de
causar-lhe mal injusto e grave, afirmando, em frente ao seu local de trabalho, que ceifaria a sua vida.
Relatou que, no dia dos fatos, o Denunciado, mesmo tendo ciência das medidas protetivas
contra si impostas, no bojo dos Autos nº 0300224-76.2015.8.05.0274 - dentre as quais a proibição de
aproximação da vítima no limite mínimo de 500 metros e de com ela manter contato - dirigiu-se ao
local de trabalho da vítima, por se encontrar irritado com a demora na conclusão da divisão dos bens
comuns do casal, em especial de um imóvel residencial.
O Ministério Público requereu, assim, a condenação do Réu nas penas dos artigos 147 do CP
e art. 24-A da Lei nº 11.340/2006.
Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas,
sobreveio a sentença de fls. 85/94, por meio da qual o Recorrente foi condenado à pena de 03 (três)
meses e 05 (cinco) dias de detenção, em relação ao crime de ameaça, e 10 (dez) meses e 15 (quinze)
dias de detenção, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, em regime inicial
aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 118/130), pleiteando a absolvição em
relação ao crime de ameaça, sob a alegação de que o fato seria atípico, salientando que a suposta ame-
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aça teria sido pratica no contexto de discussão com a vítima e o réu estaria com o estado de ânimo
alterado pelo uso de substância entorpecente, aduzindo, ainda, que inexistiria prova robusta capaz
de proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, sob o fundamento de que
a condenação teria sido baseada apenas na palavra da vítima, sendo o caso de aplicação do princípio
do in dubio pro reo.
Em relação ao delito de descumprimento das medidas protetivas, requer a absolvição, sob
a alegação de que não teria havido dolo na conduta do Apelante, pretendendo, ainda, a aplicação do
princípio da consunção, ressaltando que o delito de descumprimento das medidas protetivas teria sido
meio para a prática do crime de ameaça.
Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da reprimenda imposta, para que sejam
aplicadas as penas-bases nos mínimos legais, requerendo, ainda, em relação ao crime de ameaça, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” (crime praticado com o prevalecimento de relações domésticas), do CP, sob a alegação que a manutenção da referida circunstância
representaria bi in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica já teria sido utilizado pela
magistrada sentenciante na primeira fase da dosimetria.
Prequestionou, para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, a
contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: artigos 5º, incisos XLVI, LIV, LV, art.
93, inciso IX, art. 102, art. 105, todos da CF; art. 381, art. 386, incisos III e VII, art. 387, art. 563, art.
564, inciso IV, art. 593, inciso I, art. 600, todos do CPP; art. 33, art. 59, art. 61, inciso II, alínea “f”,art.
66, art. 67, art. 68, caput, e art. 70, todos do Código Penal.
Em Contrarrazões (fls. 134/141), o Órgão Ministerial pugnou pelo provimento parcial do recurso, para que seja afastada a circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” (crime
praticado com o prevalecimento de relações domésticas), do CP e reduzida a pena corporal aplicada.
Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria de
Justiça (fls. 07/13 dos Autos físicos), pelo conhecimento e provimento parcial do Recurso, para que
seja afastada a valoração negativa dos vetores culpabilidade, personalidade e motivos do crime, reduzindo-se as penas-bases para o mínimo legal.
Retornaram os Autos e, por não dependerem de revisão, conforme observância do quanto
disposto no art. 166 do RITJBA, pedi a inclusão em pauta para julgamento.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta.
1. Do descabimento da alegação de atipicidade do fato em relação ao crime de ameaça
A defesa sustenta, em relação ao crime de ameaça, que a conduta imputada na denúncia
seria atípica, sob a alegação de que a suposta ameaça teria sido pratica no contexto de discussão com
a vítima e o Apelante estaria com o estado de ânimo alterado pelo uso de substância entorpecente,
pugnando pela sua absolvição.
Não merece prosperar a referida alegação.
Com efeito, consoante se pode aferir dos elementos obtidos nos Autos, o Recorrente foi
acusado de, em 04/07/2018, ter ameaçado a vítima Janete Oliveira da Silva, sua ex-esposa, de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando, em frente ao seu local de trabalho, que a mataria, conduta
esta que se amolda ao tipo penaL previsto em abstrato no artigo 147 do CP, não tendo restado demonstrada, desta forma, a alegada atipicidade do fato que ensejou o oferecimento da denúncia pelo
membro do Parquet.
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Por outro lado, é cediço que a existência de discussão ou desentendimento entre o autor e a
vítima não possui o condão de afastar a tipicidade do delito de ameaça, uma vez que o referido crime
comumente ocorre no âmbito de desavença entre os envolvidos.
Nesse sentido, vem se posicionando o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE. SITUAÇÃO DE CONTENDA ENTRE AUTOR E VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME
FORMAL. CONSUMAÇÃO. IDONEIDADE INTIMIDATIVA DA AÇÃO. TEMOR DE CONCRETIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. (...) 3. O fato de a conduta delitiva ter sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e vítima não possui
o condão de afastar a tipicidade formal ou material do crime de ameaça. Ao contrário, segundo
as regras de experiência comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em eventos
de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os indivíduos. 4. O crime de ameaça
é formal, consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo
sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o
efetivo temor de concretização. 5. Ordem denegada.” (HC 437.730/DF, Rel. Ministra MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 01/08/2018)
– Grifos do Relator

Ademais, não há que se falar na atipicidade da conduta decorrente da suposta embriaguez do
Apelante, uma vez que, nos termos do art. 28, inciso II, do CP, a embriaguez voluntária, por álcool ou
substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal, e, por consectário lógico, também
não exclui a tipicidade.
Este é o entendimento também da jurisprudência pátria, senão veja-se:
“Violência doméstica. Ameaça. Atipicidade da conduta. Embriaguez voluntária. Forte emoção.
1 - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem
especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas. 2 - É típica a conduta daquele
que, ainda que embriagado, ameaça a vítima de morte, causando-lhe temor. 3 - A embriaguez,
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade
(art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez não exclui o dolo no
crime de ameaça, nem o isenta de pena. 4 - Não se exige tranquilidade e reflexão por parte do
autor do crime de ameaça. O estado de ira, paixão ou forte emoção, portanto, precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP). 5 - Apelação
não provida.”(Acórdão 1160327, 20170310113189APR, Relator: JAIR SOARES, 2ª TURMA
CRIMINAL, data de julgamento: 21/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Pág.: 190/211) –
Grifos do Relator

Afasta-se, assim, a alegação de atipicidade da conduta perpetrada pelo Recorrente.
2. Do descabimento do pleito absolutório
A defesa fustiga, ainda, o decreto condenatório, sob o fundamento de que, em relação ao crime de ameaça, não teriam sido reunidas provas suficientes para a condenação, e, em relação ao delito
de descumprimento de medidas protetivas, não teria havido dolo na conduta do Apelante, pretendendo, também, a aplicação do princípio da consunção, ressaltando que o delito de descumprimento das
medidas protetivas teria sido meio para a prática do crime de ameaça, pugnando pela sua absolvição.
Não merece prosperar a pretendida pretensão.
A materialidade e autoria do delito de ameaça restaram convincentemente comprovadas,
em razão das declarações da vítima e do depoimento da testemunha ouvida, durante ambas as fases
da persecução penal, especialmente durante a instrução processual (fls. 12, 30 e arquivo de mídia
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audiovisual anexado às fls. 06 dos Autos físicos), não havendo que se falar em dúvidas acerca da sua
comprovação.
Em relação ao delito de descumprimento de medidas protetivas, a autoria e materialidade
também restaram suficientemente demonstradas, em razão das declarações da vítima, bem como dos
documentos constantes às fls. 13 e 15/18 dos Autos, os quais comprovam que o Apelante, mesmo após
ter tido ciência das medidas protetivas contra si impostas, manteve contato com a vítima, procurando-a em seu local de trabalho.
Consoante consta dos Autos, no dia 04/07/2018, em uma barraca situada na feira do Bairro
Patagônia, no Município de Vitória da Conquista, o Apelante, descumprindo as medidas protetivas
contra si impostas no bojo dos autos nº 0300224-76.2015.8.05.0274, ameaçou a Sr.ª Janete Oliveira da
Silva, sua ex-esposa, de causar-lhe mal injusto e grave, afirmando, em frente ao seu local de trabalho,
que ceifaria a sua vida.
A Sr.ª Janete Oliveira da Silva, ao ser ouvida em Juízo, confirmou suas declarações prestadas na fase judicial, afirmando que, no dia dos fatos, o Apelante dirigiu-se ao seu local de trabalho,
ameaçando ceifar-lhe a vida, sem que se possa verificar qualquer incongruência em suas afirmações,
nos seguintes termos:
Declarações da vítima Janete Oliveira da Silva em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 06 dos Autos físicos): “(...) Que, no dia dos fatos, o réu chegou na barraca
onde trabalha muito alterado, questionando o porquê da demora na venda da casa; que o réu
estava muito nervoso e chegou a bater na sua barraca, dizendo que ele iria matá-la; que o réu
disse que não iria esperar a venda da casa e preferia matar a declarante; que o réu disse que,
com a venda da casa, seria até mais fácil, pois poderia comprar uma arma; que o réu foi até o
trabalho da declarante, que é uma barraca montada em uma feira, e já chegou lá alterado, reclamando sobre a demora da venda da casa; que o réu disse que era para a declarante vender logo
a casa, senão ele iria lhe matar; que o réu disse que, se a declarante conseguisse vender a casa,
seria até melhor porque teria dinheiro para comprar uma arma para matá-la; que ficou muito
nervosa por conta da ameaça e ligou para a polícia imediatamente; que fechou a barraca e ficou
esperando a polícia chegar; que a polícia demorou; que o pessoal da feira ficou dando apoio à declarante enquanto esperava a polícia; que, como a polícia não apareceu, a declarante foi à DEAM;
que o réu foi embora quando ele percebeu que estava acionando a polícia; que o réu já tinha conhecimento de que havia medidas protetivas deferidas em favor da declarante; que, ao proferir
as ameaças, o réu se aproximou da barraca onde a declarante estava; que o réu se aproximou a
uma distância de um metro a um metro e meio da declarante; que o réu se dirigiu diretamente
à declarante; que o réu falou diretamente com a declarante; que o réu a ameaçou diretamente;
que começou a tremer e teve muito medo; que o réu aparentava estar embriagado ou drogado; que,
no período em que se relacionaram, as brigas e ameaças ocorriam diariamente; que a declarante e
o réu possuíam um comércio; que a declarante ficava à frente do bar e o réu jogava e bebia; que o
réu a xingava muito e a declarante chorava; que, por conta disso, se separou do réu; que conviveu
com o réu durante dez anos; que o réu sempre teve problema com álcool; que o réu usa maconha;
(…) que não queria que o réu fosse preso; que queria apenas que o réu parasse de lhe ameaçar;
que, depois que o réu foi solto, ele não lhe procurou mais; que o réu possuía uma arma no período
em que conviveram; que, no dia dos fatos, o réu estava sem arma; que o réu estava muito agitado,
mas caminhava normalmente; (…) que, dez dias depois dos fatos, o réu chegou a ser preso por
descumprimento das medidas protetivas; (...)” - Grifos do Relator

Por sua vez, a Sr.ª Alcione Oliveira da Silva, ao ser ouvida em Juízo, confirmou a versão
apresentada pela vítima, senão veja-se:
Declarações da testemunha Alcione Oliveira da Silva, irmã da vítima, em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 06 dos Autos físicos): “(...) Que é irmã da vítima; que
não presenciou os fatos; que apenas presenciou ameaças feitas pelo réu à vítima dias antes; que
a vítima lhe falou que o réu a estava ameaçando; que, segundo a vítima, o réu disse que queria o
dinheiro da venda da casa e que, se ela não vendesse, as coisas não ficariam assim; que a vítima
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disse que foi ameaçada de morte pelo réu no dia dos fatos; que os fatos ocorreram na feira; que
o réu procurou a vítima na feira onde ela trabalha; que a vítima e o réu já estavam separados;
que estava faltando apenas fazer a partilha dos bens; que, dentre os bens a serem partilhados,
havia uma casa; que essa casa seria o problema maior que envolvia o réu; que, durante o período
em que a vítima conviveu com o réu, sempre houve ameaças e situações semelhantes; que o réu tem
o costume de beber muito; que não sabe se no dia dos fatos o réu estava bêbado; que a vítima quer
vender a casa; que a casa ainda não foi vendida porque não apareceu comprador interessado; que
não sabe onde o réu mora;(...)” - Grifos do Relator

Ressalte-se que o Recorrente, ao ser ouvido em Juízo, reservou-se ao direito constitucional
de permanecer em silêncio (arquivo de mídia audiovisual de fls. 06 dos Autos físicos).
Neste diapasão, é imperioso considerar o relevante valor probatório que assume a palavra da
vítima, sobremodo em crimes cometidos sem a presença de outras testemunhas. É inolvidável, aliás,
que tais crimes, a rigor, são praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, valendo-se o agressor da qualidade de familiar, razão pela qual a palavra da vítima, se consentânea com o
conjunto probatório, tem o condão de justificar uma condenação. Neste sentido, cito o seguinte aresto
do Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 3. Nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, em que geralmente não há
testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, não podendo ser desconsiderada,
notadamente se está em consonância com os demais elementos de prova produzidos nos autos,
exatamente como na espécie. Precedentes. (...) Habeas corpus não conhecido.” (HC 318.976/RS,
Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 18/08/2015) – Grifos do Relator

In casu, denota-se que a versão apresentada pela vítima se mostra dotada de coerência e não
é isolada, pois reforçada pelo depoimento da testemunha ouvida em Juízo, trazendo a certeza necessária à manutenção da condenação neste particular.
Ademais, os documentos de fls. 13 e 15/18 comprovam que o Recorrente, à época dos fatos, já tinha sido intimado acerca das medidas protetivas contra si impostas no bojo do processo nº
0300224-76.2015.8.05.0274, e, ainda assim, procurou a Sr.ª Janete Oliveira da Silva em seu local de
trabalho, descumprindo o comando judicial de proibição de contato com a vítima, tendo sido decretada, cerca de uma semana após os fatos, a prisão preventiva em desfavor do Apelante, diante do
descumprimento reiterados das referidas medidas, restando devidamente comprovado, desta forma, o
dolo por parte do Apelante de praticar o crime previsto no art. 24-A da Lei nº 10.826/2006.
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 manutenção do decreto condenatório.
3. Da impossibilidade de aplicação do princípio da consunção
O Apelante pretende, ainda, a aplicação do princípio da consunção, ressaltando que o delito
de descumprimento das medidas protetivas teria sido meio para a prática do crime de ameaça.
A sua tese, entretanto, não se apresenta convincente.
É cediço que o princípio da consunção visa solucionar o conflito aparente de normas - o qual
ocorre quando um único fato se amolda, em tese, a dois ou mais tipos penais -, na medida em que
o crime menos grave, que se apresenta como meio preparatório ou executório do crime mais grave,
por este é absorvido, incidindo no caso concreto apenas o tipo penal mais amplo, evitando-se a configuração do bis in idem, uma vez que o bem jurídico resguardado pela lei consuntiva já se encontra
protegido pela lei penal consumida.
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pontua:

Lecionando especificamente sobre o tema, o renomado doutrinador Cleber Masson assim

“De acordo com o princípio da consunção, ou da absorção, o fato mais amplo e grave consome,
absorve os demais fatos menos amplos e graves, os quais atuam como meio normal de preparação
ou execução daquele, ou ainda como seu mero exaurimento. Por tal razão, aplica-se somente a lei
que o tipifica: lex consumens derogat legi consumptae. A lei consuntiva prefere a lei consumida.
Como prefere Magalhães Noronha, “na consunção, o crime consuntivo é como que o vértice da
montanha que se alcança, passando pela encosta do crime consumido” (...)” (in “Direito Penal
Esquematizado”. 9ªed. Vol 1. São Paulo: Ed. Método, pg. 148)

In casu, não se afigura a ocorrência de conflito aparente de normas - o qual, como visto acima, pressupõe a existência de um único fato que se amolda, a um só tempo, a dois ou mais crimes -,
pois existem, em verdade, duas condutas puníveis, embora praticadas no mesmo contexto fático, que
se adequam a tipos penais diferenciados e violam bens jurídicos distintos.
Com efeito, da análise dos Autos, constata-se que o Apelante, no mesmo contexto fático,
praticou o delito de ameaça e o delito de descumprimento de medidas protetivas, ao aproximar-se da
Sr.ª Janete Oliveira da Silva e ameaçá-la, mesmo após ter tido ciência das medidas protetivas deferidas
em favor desta.
Ressalte-se que, embora as condutas praticadas pelo Acusado tenham se desdobrado em um
mesmo contexto fático, como dito acima, este ofendeu bens jurídicos distintos (integridade física e
psíquica e autoridade das decisões judiciais) de vítimas diferentes (Sr.ª Janete Oliveira da Silva e Administração Pública), em concurso formal, não havendo que se falar em dupla punição pelo mesmo
fato, consoante pretendido pelo Apelante.
Ademais, é de ver-se que o delito de descumprimento de medidas protetivas não se apresenta como meio necessário ou fase de preparação ou de execução do delito de ameaça, tratando-se de
delitos autônomos e independentes, sendo incabível, portanto, a aplicação do princípio da consunção.
Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados da jurisprudência pátria:
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - NULIDADE DO PROCESSO – NÃO OFERECIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL - REQUISITOS NÃO SATISFEITOS - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AMEAÇA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA E VIAS DE FATO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - INAPLICABILIDADE - DOSIMETRIA PENAL CORRETA - RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Inviável a aplicação do princípio
da consunção em relação aos delitos de ameaça e de descumprimento de medida protetiva de
urgência, pois se tratam de delitos autônomos, que tutelam bens jurídicos diversos e que têm sujeitos passivos diferentes. 4. A pena fixada em patamar adequado e proporcional às circunstâncias
do caso concreto não deve ser modificada.” (TJMG - Apelação Criminal 1.0568.19.0006664/001, Relator(a): Des.(a) Beatriz Pinheiro Caires , 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
20/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020) - Grifos do Relator
“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - LEITURA DOS DEPOIMENTOS EXTRAJUDICIAIS PARA FINS DE RATIFICAÇÃO EM JUÍZO - PROCEDIMENTO VÁLIDO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA
COM A PROVA TESTEMUNHAL E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - SÓLIDO CONTEXTO PROBATÓRIO - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA
- AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE MEDIDAS PROTETIVAS - APLICAÇAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. (...) A palavra da vítima,
em crimes praticados na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, tem enorme importância
probatória, devendo prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada pelo agente. O art. 24-A,
§ 3º, da Lei 11.340/06 veda expressamente a aplicação do princípio da consunção entre o crime de
descumprimento injustificado de medidas protetivas de urgência e a infração penal praticada contra
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a mulher no contexto de violência doméstica e familiar. V.V. Se, para praticar o crime-fim (ameaça),
o agente precisou descumprir decisão judicial que deferiu medidas protetivas, necessária se faz a
aplicação do princípio da consunção. (TJMG - Apelação Criminal 1.0261.18.008604-1/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 10/09/0019,
publicação da súmula em 18/09/2019) - Grifos do Relator

Por outro lado, verifica-se que, in casu, não houve relação de subordinação entre o crime
de descumprimento de medidas protetivas e o crime de ameaça, mormente considerando-se que o
Apelante, ao se aproximar da vítima, questionou-lhe, inicialmente, sobre a venda do imóvel do casal,
para somente depois ameaçá-la, fato este que demonstra que, ao proferir as ameaças contra a vítima,
o crime de descumprimento de medidas protetivas já havia se consumado.
Outrossim, a própria Lei Maria da Penha, veda, em seu art. 24-A, § 3º, a aplicação do princípio da consunção, ao estabelecer que o crime de descumprimento de medidas protetivas não exclui
a aplicação de outras sanções cabíveis, in verbis:
Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta
Lei: (Incluído pela Lei nº 13.641, de 2018)
(...)
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. (Incluído pela Lei
nº 13.641, de 2018)

Afasta-se, assim, a alegação da ocorrência de bis in idem em razão da condenação cumulativa pelos delitos de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.
4. Do pleito de reanálise da dosimetria
Em relação à dosimetria, pugna o Apelante pelo redimensionamento da reprimenda imposta,
para que sejam aplicadas as penas-bases nos mínimos legais, requerendo, ainda, o afastamento da
agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” (crime praticado com o prevalecimento de relações
domésticas), do CP, em relação ao delito de ameaça.
A referida pretensão merece prosperar em parte.
Considerando-se que as circunstâncias judiciais são as mesmas para todos os crimes, passo
a analisar, de forma conjunta, a dosimetria das penas impostas ao Apelante.
Analisando a sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que a ilustre Juíza sentenciante estabeleceu as penas-bases em patamares superiores aos mínimos legais previstos, por ter valorado negativamente os vetores culpabilidade, personalidade do agente e motivos do
crime, fixando-as da seguinte forma: 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção, em relação
ao crime de ameaça; e 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas.
No que se refere à culpabilidade, valorou a MM. Juíza a quo negativamente o referido vetor
considerando que “a ação de réu pautou-se em descumprimento de Medidas Protetivas, ao aproximar-se da vítima na feira livre em que ela trabalha e, em seguida, proferir ameaças. Segundo restou
demonstrado, esta não teria sido uma ocasião isolada, eis que há descrição nos autos de contexto
de violência com episódios anteriores de agressão verbal e ameaças, pelo que se observa relevante
grau de culpabilidade da conduta a ensejar a exacerbação da pena”, argumento este que se revela
inidôneo para a exasperação da pena-base, considerando-se que a magistrada sentenciante utilizou-se
de elementos inerentes aos próprios tipos penais, referindo-se, ainda, a supostos episódios anteriores
de violência, que não foram apurados nos autos, motivo pelo qual afasto a análise desfavorável da
referida circunstância judicial.
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Em relação à personalidade do agente, entendo que este vetor foi avaliado de forma inadequada, pois a douta Juíza sentenciante apenas se refere ao suposto fato de que o Apelante teria “um
perfil violento no trato com a vítima, havendo notícias de comportamento agressivo, durante e após o
término do relacionamento, com a existência de outros procedimentos penais, o que demonstra capacidade de utilizar expedientes de força excessiva para imposição de seus desejos e reação violenta a
circunstâncias de conflito contra a referida, além de recalcitrância para descumprimento de comandos judiciais”, argumento este que se mostra inidôneo para a sua valoração negativa, mormente considerando-se que não há prova nos Autos de que o Apelante possuía comportamento agressivo fora do
ambiente doméstico, motivo pelo qual afasto a análise desfavorável da referida circunstância judicial.
No que diz respeito aos motivos do crime, entendo que este vetor foi avaliado de forma inadequada, pois a douta Juíza sentenciante se refere ao fato de que “é possível conceber uma motivação
específica de exercício de domínio sobre a ofendida, de demonstração de poder, pelo que devem estes
motivos serem avaliados de forma negativa na formação da pena”, argumento este que se mostra
inidôneo para a sua valoração negativa, considerando-se que a magistrada sentenciante utilizou-se de
elementos inerentes aos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra a mulher, motivo
pelo também afasto a análise desfavorável da referida circunstância judicial.
Por conseguinte, as penas-bases devem ser redimensionadas, e, considerando-se que nenhuma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente ao Apelante, fixo-as da seguinte forma: 01
(um) mês de detenção, em relação ao crime de ameaça; e 03 (três) meses de detenção, em relação ao
crime de descumprimento de medidas protetivas.
Na segunda fase, em relação ao crime de ameaça, não merece prosperar o pleito de afastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f” (crime praticado com o
prevalecimento de relações domésticas), do CP.
Como cediço, a agravante genérica disciplinada no art. 61, inciso II, alínea “f”, do CP, objetiva justamente alcançar aqueles delitos que não possuem as circunstâncias da violência doméstica
inerentes em seu tipo, como o crime previsto no art. 147 do CP, o qual não prevê forma qualificada
ou majorada para casos de violência doméstica, não havendo, assim, a alegada dupla valoração na
incidência do mencionado dispositivo.
Ressalte-se, ainda, que, tendo sido afastada a análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, não prevalece o argumento da defesa, no sentido de que a manutenção da referida agravante representaria bis in idem, uma vez que o contexto de violência doméstica deixou de ser
utilizado na primeira fase da dosimetria.
Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “a aplicação
da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, de modo conjunto com outras disposições da Lei n.
11.340/06 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado
para a violência doméstica e familiar contra a mulher” (HC 525.597/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO
DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA,
julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019).
Destarte, deve ser mantido o aumento de 1/6 (um sexto) aplicado pela magistrada sentenciante, ante o reconhecimento da referida agravante, motivo pelo qual fica a pena intermediária, em
relação ao crime de ameaça, estabelecida em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.
Em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas, por inexistirem circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, fica a pena intermediária estabelecida em 03 (três) meses de detenção.
Já na terceira fase, por inexistirem causas especiais de aumento e/ou diminuição, ficam as
penas definitivas estabelecidas da seguinte forma: 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em
relação ao crime de ameaça; e 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime de descumprimento
de medidas protetivas, totalizando uma pena de 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de detenção.
À luz do que prevê o art. 33, ˜§ 2º, alínea “c”, do CP, deve ser mantido o regime inicial aberto
de cumprimento da reprimenda corporal.
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5. Do Prequestionamento
O Apelante prequestionou, para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, a contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: artigos 5º, incisos XLVI,
LIV, LV, art. 93, inciso IX, art. 102, art. 105, todos da CF; art. 381, art. 386, incisos III e VII, art. 387,
art. 563, art. 564, inciso IV, art. 593, inciso I, art. 600, todos do CPP; art. 33, art. 59, art. 61, inciso II,
alínea “f”,art. 66, art. 67, art. 68, caput, e art. 70, todos do Código Penal.
Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal
Federal, o pronunciamento explícito acerca das matérias argüidas para fins de prequestionamento se
mostra desnecessário, senão veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS – RECOLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE – BASE DE CÁLCULO
PRESUMIDA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – I - Os embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou
contradição do julgado embargado, vedada sua utilização para suscitar novos questionamentos
ou mesmo rediscutir a matéria. II - “O requisito do prequestionamento se satisfaz com a existência
de pronunciamento sobre as matérias que se pretende submeter ao crivo da instância extraordinária, somente sendo exigido menção expressa dos dispositivos tidos por violados na fundamentação
do recurso, consoante, neste particular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772, DJ 24/10/1997)”.
(EDROMS nº 14.444/MG, Relator Ministro Fernando Gonçalves). III - Embargos declaratórios rejeitados. (EDcl nos EDcl no RMS 11.927/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 24/05/2004, p. 152, STJ). - Grifos do Relator

Devidamente efetuada a escorreita análise e aplicação dos dispositivos legais necessários e
atinentes à espécie, despicienda revela-se (neste julgamento) a menção expressa da adequação da sentença recorrida a cada um dos dispositivos supracitados, para fins de prequestionamento e eventual
interposição de recurso às instâncias superiores.
6. Do não conhecimento do pleito de Gratuidade Judiciária
Quanto ao pleito de concessão de Justiça Gratuita, entendo que não deve ser conhecido.
Registre-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98,
§§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o Apelante, ainda que
este seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, entretanto,
ficar suspensa a exigência do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, após avaliação das condições
econômico-financeiras do Condenado, pelo Juízo da Execução Penal, e, findo o referido prazo, ficará
prescrita a obrigação.
Todavia, resta claro que a hipossuficiência do Apelante não pode ser analisada por este Relator, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, consoante orientação predominante no
Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:
“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça
gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
2. 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 do decreto condenatório.
(...)(AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 4/9/2014)
– Grifos do Relator
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“(...)
3. A suspensão de que se trata apenas pode ser concedida pelo Juízo da Vara de Execuções
Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação
financeira do condenado, diante da possibilidade de alteração após a condenação.” (AgRg no
AREsp 254.330/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em
19/03/2013, DJe 25/03/2013) – Grifos do Relator

Nesse sentido também vem decidindo esta Turma Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REDUÇÃO DA
PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IV - A pena de multa deve ser modificada para 10 (dez) dias-multa, para guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade. O regime estabelecido deve permanecer no aberto,
obedecendo o quanto disposto no art. 33, §§ 2º e 3º do CP. 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 PROVIMENTO, apenas para reduzir a pena de multa para 10 (dez) dias-multa, mantendo, in totum, os
demais termos da sentença objurgada”(Classe: APELAÇÃO,Número do Processo: 000547662.2013.8.05.0191, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Turma, Publicado em: 10/03/2015 ) – Grifos do Relator

Dessa forma, não deve ser conhecido o pedido, sob pena de supressão de instância.
O voto, portanto, é no sentido de conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial, reformando-se a sentença penal condenatória no que concerne à dosimetria
da pena, haja vista a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, de modo a estabelecer a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em relação ao crime de ameaça; e 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime de descumprimento de medidas protetivas,
mantendo-se a sentença vergastada nos demais pontos.”
Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se conhece em parte do Apelo, e, na parte
conhecida, dá-se provimento parcial ao mesmo, reformando-se a sentença penal condenatória no
que concerne à dosimetria da pena, haja vista a reanálise das circunstâncias judiciais previstas no art.
59 do CP, de modo a estabelecer a pena definitiva em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em
relação ao crime de ameaça; e 03 (três) meses de detenção, em relação ao crime de descumprimento
de medidas protetivas, mantendo-se a sentença vergastada nos demais pontos.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500985-12.2019.8.05.0201. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 06/05/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS. CONDENAÇÃO. PENALIDADES DEFINITIVAS DE 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ)
MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E PAGA201
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MENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO
MÍNIMO. MANTIDA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL, “POR NÃO DISCRIMINAR A QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA”. PRELIMINAR DE NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, OU REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO
LEGAL, APLICAÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, NO SEU GRAU
MÁXIMO, DETRAÇÃO, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
CONTRARRAZÕES RECURSAIS, E PARECER MINISTERIAL, PELO IMPROVIMENTO DO APELO.
NÃO HÁ NULIDADE EM LAUDO PERICIAL INDICATIVO DA PRESENÇA
DO PRINCÍPIO ATIVO DAS SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS, MEDIANTE EXPOSIÇÃO CLARA DE EXAMES LABORATORIAIS SEGUROS. AUSÊNCIA
DE MENÇÃO À QUANTIDADE DE DROGAS QUE NÃO TORNA O EXAME
NULO. ORIENTAÇÃO DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA.
ANALISADA, COM O MÉRITO, A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR DO APELANTE.
COMPROVADAS NOS AUTOS A MATERIALIDADE DELITIVA, MEDIANTE
LAUDOS PERICIAIS. QUANTITATIVO DAS DROGAS EVIDENCIADO NO
AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE
DELITO GUARDANDO, EM SUA RESIDÊNCIA, 01 (UM) TABLETE GRANDE DE “MACONHA” DE APROXIMADAMENTE 805G (OITOCENTOS E CINCO GRAMAS), 15 (QUINZE) PAPELOTES DE “COCAÍNA” E UM SACO COM
185G (CENTO E OITENTA E CINCO GRAMAS), TAMBÉM DE “COCAÍNA”,
ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUZIDA A PENA-BASE, DE 07 (SETE), PARA 05 (CINCO) ANOS E 06
(SEIS) MESES. REDUZIDA A PENA PARA 05 (CINCO) ANOS, PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, TORNADA DEFINITIVA, MANTIDO O REGIME SEMIABERTO E A PENA DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR
UNITÁRIO MÍNIMO.
SENTENÇA QUE DEMONSTRA A PERICULOSIDADE CONCRETA DA
CONDUTA ATRIBUÍDA A APELANTE, QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO
PENAL POR CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR REJEITADA.
DO EXPOSTO, REJEITA-SE AS QUESTÕES PRELIMINARES, E, NO MÉRITO, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, PARA REDUÇÃO DA PENA
PRISIONAL. DECISÃO UNÂNIME.
Questão preliminar. Alegação defensiva, de nulidade dos laudos periciais, por ausência de indicação da quantidade das substâncias ilícitas, não deve ser acolhida,
tendo-se em vista que a finalidade da prova pericial é a exposição de informações
que exigem “conhecimento especial de técnico”, conforme definição emprestada do
art. 464, § 1º, I, CPC, considerada, aqui, a permissão do art. 3º, CPP: Art. 464, § 1º,
I, CPC: “Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1º O
juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento
especial de técnico; [...].”.
Identificação da quantidade de substâncias ilícitas que não demanda “conheci202
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mento especial de técnico”, cuja magnitude restou suficientemente demonstrada
nos autos, pelo auto de exibição e apreensão de fl. 19. Art. 566, do CPP, segundo o
qual “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na
apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”. Preliminar rejeitada.
Questão preliminar restante, suscitada pela Defesa, de ausência de fundamentação
adequada para a manutenção da segregação cautelar do Apelante, analisada com
o mérito.
Mérito. Materialidade delitiva demonstrada nos autos através de laudos periciais,
que, mediante clara exposição de exames laboratoriais, foram conclusivos no sentido da presença dos princípios ativos da “maconha” e da “cocaína” (fls. 45 e 191),
constando, ainda, no auto de exibição e apreensão de fl. 19, que se travava, aproximadamente, de 805g (oitocentos e cinco gramas) de “maconha” e 185g (cento e
oitenta e cinco gramas) de “cocaína”.
Autoria delitiva comprovada nos autos, na pessoa do Apelante, constando-se que,
em 20.06.2019, por volta das 15h30min, na Rua Mariano José, Bairro Cambolo,
Porto Seguro/BA, João Vitor Dias dos Santos foi preso em flagrante delito por
guardar a referida substância ilícita em sua residência.
Fatos demonstrados nos depoimentos prestados, em Juízo, pelos Policiais Militares, Arailton Pereira Paixão, Douglas Peer de Souza e Emerson Oberdan Correia
Souza Pinto, cuja veracidade foi corroborada com a confissão judicial do Apelante
(mídia à fl. 10, autos físicos).
Mantida a condenação de João Vitor Dias dos Santos como incurso no art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
Sentença recorrida que aplicou a pena-base de maneira desproporcional, em 02
(dois) anos acima do mínimo legal, com fundamento na “quantidade de droga”,
devendo-se atender ao montante que foi efetivamente apreendido em poder do Apelante, a saber: 805g (oitocentos e cinco gramas) de “maconha” e 185g (cento e
oitenta e cinco gramas) de “cocaína”. Reduz-se a pena-base, de 07 (sete) anos,
para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão. Transcritos trechos da sentença.
Em atenção à atenuante genérica da confissão espontânea, reduz-se a citada pena
para 05 (cinco) anos de reclusão.
Correta não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tendo-se consignado
que o Apelante “se dedica à atividades criminosas, respondendo a processo de
roubo” (fls. 205 a 210).
Por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, restam as penalidades
definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto, bem como a pena de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Preliminar de insuficiência de fundamentação, na sentença recorrida, para manutenção da segregação cautelar. Sem razão, a Defesa.
Sentença recorrida que fez menção à periculosidade da conduta do Apelante, pela forma como as drogas estavam acondicionadas, prontas para a venda, bem assim pela
presença de maquinário destinado à pesagem, indicativos que autorizam concluir pela
habitualidade delitiva do Apelante, o qual, destaca-se mais uma vez, responde a outro
processo pela prática do crime de roubo. Segregação cautelar mantida.
Do exposto, rejeita-se as questões preliminares, e conhece-se do Apelo, dando-lhe
provimento parcial, para reduzir a penalidade definitiva, de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantidos os demais
termos da sentença recorrida, por decisão unânime.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 050098512.2019.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro, em que figura, como Apelante, João Vitor Dias
dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, e rejeitar as questões preliminares, e conhecer do apelo, dando-lhe provimento parcial, para reduzir a pena privativa de liberdade
definitiva, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantidos
os demais termos da sentença recorrida, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Porto Seguro, ofereceu denúncia
em face de João Vitor Dias dos Santos, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, da Lei
nº 11.343/2006 (tráfico de drogas ilícitas), mediante a seguinte imputação:
“No dia 20 de junho de 2019, por volta das 15h30min, na Rua Mariano José, Bairro Cambolo, neste
município, o denunciado foi preso em flagrante por guardar um tablete grande e 19 buchas de
maconha e 15 papelotes e um saco com 185g de cocaína sem autorização legal ou em desacordo
com a determinação legal ou regulamentar.
Narra o feito inquisitório que uma guarnição da polícia militar realizava ronda no local do fato
quando avistou o denunciado parado em frente a uma casa. O denunciado foi abordado e revistado, mas com ele somente foi encontrado um celular e uma quantia de R$ 200,00.
No entanto, os policiais perceberam que havia droga em cima da mesa dentro da casa e resolveram adentrar no imóvel. Nesse momento, o denunciado reagiu violentamente, tendo os policiais
que imobilizá-lo, o que acabou gerando um ferimento no supercílio do denunciado.
Realizado (sic) buscas no interior da casa, foi encontrado um tablete grande e 19 buchas de maconha e 15 papelotes e um saco com 185g de cocaína, uma balança de precisão, dois cadernos com
anotações que podem estar ligadas ao tráfico de drogas, dentre outros objetos.
A guarnição deu voz de prisão ao denunciado e, antes de apresentá-lo na delegacia, o levaram até
o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, para que fosse tratado o ferimento supracitado. [...].”.

A denúncia, de fls. 01/02, foi oferecida com base em inquérito policial (fls. 04 a 43). Laudo
pericial à fl. 45. Notificação pessoal do Apelante em 14.08.2019 (fl. 53). Defesa prévia às fls. 59/60.
Recebida a denúncia em 30.10.2019 (fl. 66).
Instrução processual registrada em meio audiovisual, com ouvida de testemunhas, e qualificação e interrogatório do Apelante (termos às fls. 166 a 172).
Em alegações finais, o Ministério Público requereu procedência da denúncia (fls. 183 a 190).
Laudo pericial à fl. 191.
A Defesa, também em alegações finais, suscitou preliminar de nulidade da prova pericial,
“por não discriminar a quantidade da droga apreendida”, requerendo, quanto ao mérito, absolvição
com base no art. 386, VII, CPP, ou reconhecimento da atenuante genérica do art. 65, III, d, CP, e da
causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no grau máximo, além de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, regime aberto e contabilização
do tempo de prisão provisória, para efeito de detração (fls. 195 a 204).
Sobreveio sentença, datada de 07.05.2020, subscrita pelo MM. Juiz de Direito, Dr. André
Marcelo Strogenski, julgando procedente a denúncia, para condenar João Vitor Dias dos Santos como
incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação das penas-base de 07 (sete) anos de re204
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clusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando-se a quantidade de droga apreendida, nos seguintes termos: “QUANTIDADE DA DROGA 19 (dezenove) buchas de maconha, 01 (um) tablete grande
de maconha pesando aproximadamente 805g (oitocentos e cinco gramas), 15 (quinze) papelotes de
cocaína e um saco com 185g (cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína”. Aplicada a atenuante do
art. 65, III, d, CP, em 1/6 (um sexto), reduziu-se a pena prisional para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Rejeitada a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pelas seguintes razões:
“Destarte, além da reprovabilidade da conduta perpetrada pelo acusado, é mister reconhecer que o
mesmo se dedica a atividades criminosas, respondendo a processo de roubo. Dessa forma, deixo de
reconhecer a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.”. Não havendo outras
circunstâncias a serem consideradas, foram tornadas definitivas, as penalidades, em 05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo. Mantida a segregação cautelar (fls. 205 a 210).
Realizada a intimação pessoal do Apelante em 13.05.2020 (fl. 217).
Firmada ciência da sentença pela Defensoria Pública em 22.05.2020, data em que interpôs o
presente Apelo (fls. 219 e 220).
Expedida Guia de Recolhimento Provisória (fls. 221 a 224).
Certificado o trânsito em julgado para o Ministério Público (fl. 225).
Nas suas razões de Apelo, a Defesa suscita preliminar de nulidade do laudo pericial, “por
não discriminar a quantidade da droga apreendida”, e nulidade da manutenção da prisão preventiva,
por ausência de fundamentação adequada na sentença condenatória, ressaltando a natureza abstrata
das razões empregadas, e, bem assim, que não foram encontradas “armas e munições” em poder do
Apelante, como ali afirmado. No mérito, pede absolvição por insuficiência de provas, ou redução da
pena-base ao mínimo legal, aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, no seu grau máximo,
detração, regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos
(fls. 228 a 245).
Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do Apelo, “mantendo-se na íntegra, a condenação do recorrente nas iras do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por seus
próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 252 a 266).
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada por sorteio
(fl. 07, autos físicos).
Junta aos autos mídia de CD contendo o registro audiovisual da instrução processual realizada na origem (mídia à fl. 10, autos físicos).
Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli se manifestou
pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, “para reformar a dosimetria da pena fixada” (fls.
12 a 19, autos físicos).
VOTO
O recurso é tempestivo, e se encontram presentes os demais pressupostos e fundamentos
para seu julgamento de mérito, que deve ser pelo improvimento, consoante as seguintes razões:
A alegação defensiva, de nulidade dos laudos periciais, por ausência de indicação da quantidade das substâncias ilícitas, não deve ser acolhida, tendo-se em vista que a finalidade da prova
pericial é a exposição de informações que exigem “conhecimento especial de técnico”, conforme
definição emprestada do art. 464, § 1º, I, CPC, considerada, aqui, a permissão do art. 3º, CPP:
Art. 464, § 1º, I, CPC: “Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. § 1º
O juiz indeferirá a perícia quando: I - a prova do fato não depender de conhecimento especial de
técnico; [...].”.
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Ressalta-se que a identificação da quantidade de substâncias ilícitas não demanda “conhecimento especial de técnico”, cuja magnitude restou suficientemente demonstrada nos autos, pelo auto
de exibição e apreensão de fl. 19, de onde se transcreve os seguintes trechos:
“[...] UM TABLETE GRANDE DE MACONHA, PESANDO APROXIMADAMENTE 805 GRAMAS,
19 (DEZENOVE) BUCHAS DE MACONHA, 15 (QUINZE) PAPELOTES DE COCAÍNA ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS DE COR BRANCA, UM SACO COM COCAÍNA COM 185
GRAMAS ACONDICIONADOS EM SACO TRANSPARENTE [...] UMA PEQUENA BALANÇA DE
PRECISÃO DE COR PRETA [...] DOIS CADERNOS DE ANOTAÇÕES DOS CLIENTES DO TRÁFICO [...].”. (fl. 19).

Para a comprovação da materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas ilícitas, é suficiente a demonstração dos correspondentes princípios ativos, orientação esta alinhada à jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que admite o suprimento do laudo pericial, eventualmente não confeccionado, desde que o princípio ativo reste demonstrado com segurança equivalente
ao do exame pericial.
Segundo o entendimento do Colendo STJ, “É possível, em situações excepcionais, a
comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas pelo laudo de constatação provisório, desde que esteja dotado de certeza idêntica à do laudo definitivo e que tenha sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes.”. (grifos ausentes no
original) (STJ – Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal II,
Edição nº 111).
Assim, se até mesmo a ausência do laudo pericial não é causa obstativa da comprovação da
materialidade delitiva dos delitos em questão, a presença dos citados exames, como no presente caso,
deve conduzir à conclusão da validade do laudo, tendo-se em vista a detalhada descrição dos princípios ativos da “maconha” e da “cocaína”, mediante clara exposição de exames laboratoriais seguros
(laudos às fls. 45 e 191).
No fim das contas, atende-se à finalidade do art. 566, do CPP, segundo o qual “Não será
declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.”.
Preliminar rejeitada.
A outra questão preliminar, suscitada pela Defesa, de ausência de fundamentação adequada
para a manutenção da segregação cautelar do Apelante, será analisada com o mérito.
Mérito.
A materialidade delitiva está comprovada nos autos, mediante demonstração da presença do
princípio ativo da “cocaína”, através do “LAUDO DE EXAME PERICIAL Nº 2019 06 PC 00345801”, datado de 11.06.2019, subscrito pelo Perito Criminal, Dr. Sérgio Murilo Cardoso Lima, do qual
se transcreve os seguintes trechos:
“[...] EXAMES: Análise macroscópica, teste químico com Tiocianato de Cobalto e análise por
cromatografia em fase gasosa (CG), onde foi obtido pico cromatográfico compatível com o padrão
de cocaína rotineiramente utilizado como referência.
RESULTADO: Detectada a substância Benzoilmetilecgonina (Cocaína) no material analisado.
[...].”. (fl. 45).

O princípio ativo da “maconha” foi demonstrado pelo “LAUDO DE EXAME PERICIAL
Nº 2019 24 PC 001692-03”, datado de 15.07.2019, subscrito pelo Perito Criminal, Dr. Manoel Gomez
Garrido, transcrevendo-se, do seu teor, os seguintes trechos:
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“[...] EXAMES: Análise macroscópica e análise por cromatografia em camada delgada (CCD),
onde foi obtida mancha cromatográfica compatível com característica quanto à forma, cor e distância relativa (Rf) compatível com a substância Tetrahidrocanabinol (THC), componente psicoativo do vegetal Cannabis sativa L.
RESULTADO: Detectada a substância Tetrahidrocanabinol (THC) no material analisado, um dos
princípios ativos do vegetal Cannabis sativa L., [...].”. (fl. 191).

Em Juízo, Arailton Pereira Paixão, Soldado PM, fez as afirmações que seguem, em resumo,
consoante o registro audiovisual correspondente: que tínhamos informação de que o Apelante traficava naquela área; que foi justamente um dos motivos que resolvi abordar, por ter reconhecido; que
com ele não tinha nada; que a casa era em uma rua sem saída; que ele estava em frente a essa casa;
que a gente abordou ele e a porta estava aberta, e estava bem explícito o material em cima da mesa;
que dava para ver, na hora da abordagem e ele estava na frente da casa; (mídia à fl. 10, autos físicos).
Também na fase processual, Douglas Peer de Souza, Soldado PM, prestou depoimento do
seguinte teor, conforme o registro audiovisual respectivo: que ele estava em frente à casa, parado; que
a porta a casa estava aberta; que, com ele, encontraram só dinheiro e celular; que a droga estava em
cima de uma mesa, dentro da casa; que a casa tinha uma varanda, uma areazinha, com uma mesa e
as drogas em cima da mesa; que acharam essa droga e já no interior da casa, foi achado o tablete de
“maconha”; que a balança de precisão foi dentro da casa; que, de onde João Vitor estava, dava para
ver as drogas (mídia à fl. 10, autos físicos).
Emerson Oberdan Correia Souza Pinto, Soldado PM, na fase judicial, prestou depoimento
do teor que segue, em resumo, conforme o registro audiovisual respectivo: que foi o comandante que
reconheceu o jovem na porta da casa; que fez a abordagem por conta disso; que não se recorda se havia mais alguém; que ele estava na porta e a porta estava aberta; que na hora da busca pessoal, eu fiz,
viram um pedaço de maconha e adentraram a casa; que fiz a custódia do jovem; que eles que acharam
a droga dentro da casa; que com ele acharam dinheiro e celular; que não me recordo do que ele disse;
que era uma rua sem saída; que não ouviram barulho de alguém correndo ou fugindo (mídia à fl. 10,
autos físicos).
No contraditório judicial, Sandro Henrique da Silva Soares fez as afirmações seguintes, na
forma do correspondente registro audiovisual: que soube que ele foi preso na casa de outra pessoa,
que não era a casa dele; que não vi a prisão; que eu soube que ele estava fora [da casa]; que não sabe
de quem é a casa; que ele mora na Isnard Pena, uma rua perto; que não sei dizer se ele conhece o dono
[da casa em que ele foi preso]; que ele fazia bico no momento, mas já trabalhou em empresas também,
eu o conheço desde pequeno; que ele morava com o pai; que já visitou muito João Vitor; que ele morava na Isnard Pena desde criança; que ele já morou no Centro, mas desde pequeno que eu conheço
ele, sempre morou nessa casa; que ele tinha namorada; que acho que ela morava no Cabula mesmo
(mídia à fl. 10, autos físicos).
Quando qualificado e interrogado em Juízo, o Apelante João Vitor dos Santos fez as seguintes afirmações, em síntese, de acordo com o correspondente registro audiovisual: que a acusação é
verdade; que os policiais me abordaram encontraram comigo essa droga; que eu uso ela e ia vender
para pagar o que eu gastei; que eu não vendia para ninguém; que foi a primeira vez; que tenho vinte
e quatro anos; que já fui preso; que fui preso com uma moto roubada; que, se eu me recordo, foi em
2015 ou 2016; que foi encontrado comigo R$ 250,00 (duzentos e cinquenta) reis, do meu trabalho; que
eu trabalho como ajudante de pedreiro; que a droga foi encontrada na minha casa; que tinha balança
de precisão também (mídia à fl. 10, autos físicos).
A materialidade delitiva está demonstrada através de laudos periciais, que, mediante exposição de exames laboratoriais, foram conclusivos no sentido da presença dos princípios ativos da
“maconha” e da “cocaína” (fls. 45 e 191), constando, ainda, no auto de exibição e apreensão de fl. 19,
que se travava, aproximadamente, de 805g (oitocentos e cinco gramas) de “maconha” e 185g (cento e
oitenta e cinco gramas) de “cocaína”.
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A autoria delitiva na pessoa do Apelante está igualmente comprovada nos autos, constando-se que, em 20.06.2019, por volta das 15h30min, na Rua Mariano José, Bairro Cambolo, Porto
Seguro/BA, João Vitor Dias dos Santos foi preso em flagrante delito por guardar a referida substância ilícita em sua residência. Tais fatos foram demonstrados nos depoimentos prestados, em Juízo, pelos Policiais Militares, Arailton Pereira Paixão, Douglas Peer de Souza e Emerson Oberdan
Correia Souza Pinto, cuja veracidade foi corroborada com a confissão judicial do Apelante (mídia
à fl. 10, autos físicos).
Assim, fica mantida a condenação de João Vitor Dias dos Santos como incurso no art. 33,
caput, da Lei nº 11.343/2006.
A dosimetria das penas foi realizada, na sentença recorrida, do seguinte modo, transcrevendo-se os trechos correspondentes:
“[...] DOSIMETRIA DA PENA
Em atenção ao disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o art. 68 do aludido diploma legal, que elegeu o Sistema Trifásico de Nelson Hungria
para a quantificação das sanções aplicáveis aos condenados, passo à fixação da pena:
1ª fase - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (artigo 59, do Código Penal) – [...] CULPABILIDADE O
réu, na oportunidade, tinha capacidade para querer, compreender e entender as circunstâncias
do fato e a sua ilicitude. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua
os elementos que a integram. Ademais, agiu com culpabilidade normal a espécie, nada tendo a
valorar. ANTECEDENTES CRIMINAIS Inobstante o sentenciado responder a um processo de
roubo, tal fato, não pode ser considerado como maus antecedentes. CONDUTA SOCIAL Poucos
elementos se coletaram nos autos a respeito da conduta social do agente. PERSONALIDADE DOS
AGENTE Nada a valorar diante dos poucos elementos colhidos. MOTIVOS DO CRIME O tráfico
de drogas traz para os agentes a
possibilidade de lucro fácil. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME As circunstâncias são reprováveis.
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS DO CRIME As vítimas Estado e a sociedade em nada contribuíram para a atuação do acusado, uma vez que se busca, constantemente, reprimir o tráfico de
drogas. QUANTIDADE DA DROGA 19 (dezenove) buchas de maconha, 01 (um) tablete grande de
maconha pesando aproximadamente 805g (oitocentos e cinco gramas), 15 (quinze) papelotes de
cocaína e um saco com 185g (cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína.
Pena-base Pela análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis, em especial pela quantidade e
diversidade das drogas apreendidas, fixo a pena-base do acusado acima do mínimo legal, ou seja,
em 07 (sete) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos dias-multa), valorando cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo, em face da situação econômica do réu ser desconhecida, neste
instante (art. 60, Código Penal).
2ª fase - CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES (CP, 61 e 65):
Não verifico agravantes. Verifico a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”
do Código Penal, razão pela qual reduzo a pena na fração de 1/6 perfazendo 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão.
3ª fase CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E CAUSAS DE AUMENTO DA PENA:
Quanto a causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, insta consignar que
tal minorante visa conferir uma proporcionalidade à repressão penal do pequeno traficante, assim
concebido o agente que, ‘ipsis litteris’, ‘seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às
atividades criminosas nem integre organização criminosa’. Destarte, além da reprovabilidade da
conduta perpetrada pelo acusado, é mister reconhecer que o mesmo se dedica à atividades criminosas, respondendo a processo de roubo. Dessa forma, deixo de reconhecer a causa de diminuição
prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.
4ª fase PENA DEFINITIVA:
Aplico, pois, concreta e definitivamente, para JOÃO VITOR DIAS DOS SANTOS com relação ao
crime tipificado artigo 33 da Lei 11.343/2006, a pena de reclusão de 05 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias multa, fixando cada dia multa em 1/30
(um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente.
DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA
A determinação do regime inicial da pena depende de dois fatores: a quantidade de pena fixada
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(artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal) e as condições pessoais do condenado (artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal).
Neste caso, malgrado a gravidade da conduta debitada ao condenado, este deverá cumprir a pena
que lhe foi imposta em regime inicialmente semiaberto.
Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por entender ser incabível em razão da pena aplicada.
Deixo de aplicar a detração uma vez que o regime inicial não será alterado. [...].”. (fls. 205 a 210).

Verifica-se, da respeitável sentença recorrida, que a pena-base foi aplicada de maneira desproporcional, em 02 (dois) anos acima do mínimo legal, tendo-se em vista que o fundamento então
empregado, de “quantidade de droga”, deve atender ao montante que foi efetivamente apreendido em
poder do Apelante, a saber 805g (oitocentos e cinco gramas) de “maconha” e 185g (cento e oitenta e
cinco gramas) de “cocaína”.
Assim, à vista do citado quantitativo, reduz-se a pena-base para 05 (cinco) anos e 06 (seis)
meses de reclusão.
Em atenção à atenuante genérica da confissão espontânea, reduz-se a citada pena para 05
(cinco) anos de reclusão.
Ressalta-se, como bem observado na sentença, a correta não aplicação do art. 33, § 4º, da Lei
nº 11.343/2006, tendo-se consignado que o Apelante “se dedica à atividades criminosas, respondendo
a processo de roubo” (fls. 205 a 210).
Por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, restam as penalidades definitivas de 05 (cinco) anos de reclusão, mantido o regime inicialmente semiaberto, bem como a pena de
500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Quanto à alegação de insuficiência de fundamentação, na sentença recorrida, para manutenção da segregação cautelar, não assiste razão à defesa.
A sentença recorrida fez menção à periculosidade da conduta do Apelante, pela forma como
as drogas estavam acondicionadas, prontas para a venda, bem assim à presença de maquinário destinado à pesagem, indicativos que autorizam concluir pela habitualidade delitiva do Apelante, o qual,
destaca-se mais uma vez, responde a outro processo pela prática do crime de roubo.
Vejam-se os seguintes trechos da sentença recorrida:
“[...] Importante esclarecer que a Lei somente abarca duas possibilidades: ou a droga é para tráfico ou é para uso. Pela análise das provas colhidas verifica-se que a destinação da droga para
traficância é clara e agride o bem jurídico protegido pela norma. Os depoimentos dos policiais
são contundentes e atestam com clareza que o acusado praticou a conduta descrita no artigo 33
da Lei 11.343/06.
A destinação comercial, por sua vez, pode ser devidamente comprovada pela quantidade e diversidade das drogas apreendidas, sendo 19 (dezenove) buchas de maconha, 01 (um) tablete grande
de maconha pesando aproximadamente 805g (oitocentos e cinco gramas), 15 (quinze) papelotes
de cocaína e um saco com 185g (cento e oitenta e cinco gramas) de cocaína, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar e pelos depoimentos das testemunhas de que
as substâncias foram encontradas na casa de João Vitor, fato por ele mesmo confirmado. [...].”.
(fls. 205 a 210).

Assim, afasta-se a alegação de nulidade da manutenção da prisão preventiva do Apelante,
por ausência de fundamentação adequada.
Do exposto, rejeita-se as questões preliminares, e conhece-se do Apelo, dando-lhe provimento parcial, para reduzir a pena privativa de liberdade definitiva, de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, para 05 (cinco) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença recorrida,
por decisão unânime.
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*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0500417-69.2019.8.05.0112. Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 06/04/2021)
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO
(ART. 180, CAPUT, DO CP). ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311 DO CP). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO
MANEJADO PELA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SUSTENTADA A SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO SENTENCIANTE. ART. 564, INCISO I, DO CPP. INACOLHIMENTO. NÃO DEMONSTRADA CONDUTA PROCESSUAL SUSPEITA DO
MAGISTRADO A QUO, OBJETIVAMENTE CAPAZ JUSTIFICAR O ALEGADO INTERESSE PESSOAL NO JULGAMENTO DA CAUSA. EVENTUAL
EXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPEIÇÃO QUE DEVERIA, ADEMAIS, TER
SIDO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO E EM PROCEDIMENTO PRÓPRIO PERANTE O JUÍZO COMPETENTE. ANÁLISE DO PLEITO EM SEDE
RECURSAL QUE ACARRETARIA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
E AFRONTARIA O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA.
PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
PROFERIDA EM FAVOR DA CORRÉ. ART. 580 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS ACUSADOS. CONTRIBUIÇÃO DE CADA UM DELES NA REALIZAÇÃO DOS DELITOS QUE CONSISTE EM CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER
EXCLUSIVAMENTE PESSOAL, SUJEITA À ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. PRELIMINAR REJEITADA.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA POLICIAL
DE BUSCA E APREENSÃO. ILICITUDE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES ACERCA DA
PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO E TRÁFICO DE DROGAS. DELITOS PERMANENTES. IDONEIDADE
DA DILIGÊNCIA POLICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO XI, DA CF.
NORMA CONSTITUCIONAL QUE EXCEPCIONA A REGRA DE INVIOLABILIDADE DOMICILIAR QUANDO HÁ ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA.
DELITOS DE RECEPTAÇÃO E DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. IMPROVIMENTO. PROVAS CONCRETAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE CRIMINOSAS. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE ATESTA DE FORMA
INCONTESTÁVEL A OCULTAÇÃO, PELO RÉU, DE AUTOMÓVEL ROUBADO COM PLACA INAUTÊNTICA. PROVA ORAL HARMÔNICA E CONSONANTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. CARACTERÍSTICAS DA APREENSÃO QUE TRADUZEM, DE FORMA SUFICIENTE, O
DOLO DA AÇÃO. CONDENAÇÃO IRREPREENSÍVEL.
ALMEJADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBER210
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DADE. INVIABILIDADE. PRISÃO CAUTELAR MANTIDA NA SENTENÇA,
À LUZ DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACUSADO QUE RESPONDE A
OUTRA AÇÃO PENAL. ENVOLVIMENTO COM FACÇÃO CRIMINOSA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PELO IMPERATIVO DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. EX OFFICIO, REDIMENSIONAM-SE AS PENAS INFLIGIDAS AO APELANTE PARA 14 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E 780 DIAS-MULTA, CADA UM NO MÍNIMO LEGAL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0500417-69.2019.8.05.0112,
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, em que figura como Apelante ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação interposto,
REJEITAR as preliminares nele arguídas, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Ex officio,
redimensionam-se as penas infligidas ao Apelante para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) de reclusão e
780 (setecentos e oitenta) dias-multa, cada um no mínimo legal, tudo nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu ELTON CARLOS DAS VIRGENS
ALVES, em irresignação aos termos da Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA, que, julgando parcialmente procedente a Denúncia, condenou-o
pela prática dos delitos tipificados nos arts. 180 e 311, ambos do CP, art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art.
16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, ao cumprimento da pena de 19 (dezenove) anos,
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem assim ao pagamento de
1.158 (mil cento e cinquenta e oito) dias-multa, cada um no valor de 1/10 (um décimo) do salário-mínimo, tendo decretado, ainda, a perda do cargo público.
Narra a Peça Acusatória, em breve síntese, que em data e local incertos, perdurando até o dia
13.06.2019, na cidade de Itaberaba/BA, os Denunciados ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES
e DANIELA SOUZA DE JESUS teriam se associado para a prática do crime de tráfico de drogas,
juntamente com terceiro identificado pelo vulgo “Topa”.
Consta, ademais, que no dia 13.06.2019, por volta das 11:30 horas, na Rua Madri, nº 114,
Conjunto Jardim Europa, Bairro Irmã Dulce, Itaberaba/BA, os Acusados supostamente mantinham
em depósito 406g (quatrocentas e seis gramas) de cocaína; possuíam 01 (uma) pistola, marca Bersa,
calibre 09mm, com numeração suprimida; e ocultavam, em proveito próprio, coisa que sabiam ser
produto de crime, qual seja, 01 (um) veículo, marca/modelo CHEVROLET Etios Hatch, cor prata,
placa original OZO-1424, por eles adulterada, entre os dias 01.06.2019 e 13.06.2019, para OKY-9985.
A Denúncia foi recebida em 16.07.2019 (fls. 115/116).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa,
foi proferido o Édito acima mencionado (fls. 316/353).
Inconformado, o Réu interpôs o presente Recurso de Apelação (fl. 372), em cujas Razões (fls.
373/429) suscita, preliminarmente: (1) a nulidade absoluta da Sentença em decorrência da suspeição
do Magistrado a quo, conforme art. 564, inciso I, do CPP; (2) a extensão dos efeitos do Édito Absolutório proferido em favor da Corré DANIELA SOUZA DE JESUS, com base no art. 580 do CPP; e
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(3) a nulidade absoluta do feito, diante da ilicitude do conjunto probatório, por violação de domicílio,
no tocante aos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e art. 16, parágrafo único, inciso IV, da
Lei nº 10.826/03. No mérito, requer a absolvição da prática dos delitos capitulados nos art. 180 e 311,
ambos do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Subsidiariamente, postula a concessão do
direito de recorrer em liberdade.
Devidamente intimado, o Ministério Público Estadual apresentou Contrarrazões (fls.
468/477), pugnando o improvimento do Apelo e, por conseguinte, a manutenção da Sentença guerreada em sua inteireza.
Oportunizada sua manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do Apelo manejado (fls. 17/43 dos autos físicos).
VOTO
Integra o presente voto o Relatório submetido à apreciação da Exma. Desembargadora Revisora.
I. Juízo de admissibilidade
Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, exigidos no caso sob exame, impõe-se o conhecimento do Recurso de Apelação manejado pelo
Réu ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES.
II. Preliminares
II-A. Suspeição do Magistrado a quo
Suscita o Acusado, preliminarmente, a nulidade absoluta da Sentença recorrida diante da alegada suspeição do Juiz Primevo, conforme previsto no art. 564, inciso I, do CPP. Nesse sentido, aponta
a parcialidade do Magistrado a quo ao proceder à calibragem da pena do crime de tráfico de drogas, que
reputa ter sido demasiadamente exasperada, bem como ao prestar as informações requisitadas no bojo
do Habeas Corpus nº 8012876-69.2019.8.05.0000, referente à Ação Penal em epígrafe, notadamente ao
se referir a procedimentos e fatos diversos com vistas a reforçar a necessidade da prisão preventiva.
Acerca das hipóteses de suspeição, estipula o art. 254 do CPP:
Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das
partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
Vl - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.

Conquanto o Recorrente tenha indicado de forma genérica a violação ao referido dispositivo,
sem especificar qual inciso entende tido por violado, observa-se que os motivos de suspeição apontados (repise-se: exasperação demasiada da reprimenda privativa de liberdade e alusão a procedimentos
e fatos diversos, por ocasião dos informes judiciais em sede de Habeas Corpus, para reforçar a necessidade da custódia cautelar) não denotam concretamente qualquer conduta processual suspeita do
Juízo a quo, objetivamente capaz justificar o alegado interesse pessoal no julgamento da causa.
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Com efeito, as informações prestadas por Magistrado em autos de Habeas Corpus não comprometem a sua imparcialidade de forma a afastá-lo da condução do processo penal, sendo certo que,
tal como ocorreu no caso em apreço, a menção a registros criminais em andamento tem o escopo justamente de demonstrar o risco de reiteração delituosa, para fins de manutenção da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, acerca da aplicação da pena privativa de liberdade do delito previsto no art. 33
da Lei nº 11.343/06, a mera exacerbação da reprimenda básica, em que pese passível de redimensionamento nesta Instância, não caracteriza fundamento hábil a demonstrar, por si só, a alegada imparcialidade e perseguição do Magistrado Sentenciante.
De mais a mais, eventual causa de suspeição deveria ter sido arguída no momento oportuno e
por meio do procedimento próprio perante o juízo competente, garantindo-se o indispensável contraditório. Também por isso, evidencia-se a real impossibilidade de análise do presente pedido em sede
recursal, sob pena de se configurar a supressão de instância e de se afrontar o devido processo legal.
Por tais razões, REJEITA-SE a preliminar de nulidade.
II-B. Aplicação do art. 580 do CPP
O Recorrente também sustenta, ainda em sede preambular, que em decorrência de o Magistrado Sentenciante ter acolhido o pleito absolutório formulado pelo Parquet nas alegações finais em
favor da Corré DANIELA SOUZA DE JESUS, devem lhe ser estendidos os efeitos da Decisão.
Sucede que, conforme disposto no art. 580 do CPP, o deferimento do pedido de extensão
exige que o Réu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, sendo de todo
inviável a concessão do efeito extensivo quando as condições pessoais dos envolvidos são diversas.
No caso em apreço, ao contrário do ora Recorrente, a Corré DANIELA SOUZA DE JESUS
teve a sua absolvição pugnada pelo Órgão Ministerial, no bojo das respectivas alegações finais, por
ter o Parquet entendido pela ausência de comprovação da autoria e materialidade criminosas. Por sua
vez, o Magistrado Sentenciante, com base na tese de não recepção do art. 385 do CPP pela CF/88,
absolveu a Acusada das imputações formuladas.
Diante desse cenário, não há como proceder a extensão do Édito Absolutório, porquanto
inexistente identidade de situação jurídica entre os Acusados, mormente pelo fato de a contribuição
de cada um deles na realização do delito ser circunstância de caráter exclusivamente pessoal, sujeita
à análise fático-probatória.
Dessarte, REJEITA-SE a preliminar aventada.
II-C. Violação de domicílio
No que se refere à alegada violação de domicílio, deve-se ressaltar que a própria Exordial
Acusatória apontou que o Acusado, juntamente com a Corré DANIELA SOUZA DE JESUS, teria
sido preso em situação de suposta flagrância logo após Policiais Militares receberem informações
sobre a localização de automóvel com restrição de roubo.
Consta que, por ocasião da diligência, quando chegaram no local indicado, os Agentes teriam visualizado o referido veículo estacionado na garagem do imóvel, tendo a Corré os informando,
quando questionada sobre eventuais materiais ilícitos, acerca da existência de arma de fogo e drogas,
que teriam sido entregues ao seu companheiro por terceiro de vulgo “TOPA”, em relação ao qual a
guarnição tinha ciência do envolvimento com a facção criminosa denominada “Bonde do Maluco”.
Desta forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade no fato de ter sido efetuada a incursão
residencial à míngua de mandado de busca e apreensão, haja vista a presença de fundadas razões, devidamente justificadas, que indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, hipótese em
que resta prescindível a prévia autorização judicial, conforme disposto no art. 5º, inciso XI, da CF, e segundo os ditames da tese fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no bojo do RE 603.616/TO.
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Ressalte-se que o crime de receptação, na modalidade “ocultar”, assim como os delitos de
tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo, na modalidade “manter em depósito”, cuja prática
foi noticiada aos agentes policiais, possuem natureza permanente, porquanto a ação típica estende-se
no tempo, dando ensejo, pois, à flagrância do agente que mantêm a sua realização, em consonância
com o art. 302, inciso I, do CPP.
Outrossim, a respeito da presença de justa causa, exigida para ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, conforme jurisprudência dos Tribunais Superiores, tem-se, in casu, a
existência de elementos concretos que apontavam para a caracterização de flagrante delito, a saber, a
constatação visual pela guarnição do veículo com restrição de roubo, localizado com base em dados
de rastreamento via GPS, bem como a admissão, pela Corré DANIELA SOUZA DE JESUS, da existência de armas e drogas dentro do imóvel, que teriam sido entregues por terceiro de vulgo “TOPA”, o
qual é apontado como um dos líderes da facção criminosa denominada “Bonde do Maluco” na região,
circunstância esta, repise-se, conhecida pelos agentes policiais.
A propósito, oportuna a transcrição do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça, bastante elucidativo:
RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE RECEPTAÇÃO. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE
DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. LICITUDE DAS PROVAS
OBTIDAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em
fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem
estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro
Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010). 2. Uma vez que havia fundadas razões que sinalizavam a ocorrência de crime e porque evidenciada, já de antemão, hipótese de flagrante delito, mostra-se regular
o ingresso da polícia no domicílio do acusado, sem autorização judicial e sem o consentimento do
morador. Havia, no caso, elementos objetivos e racionais que justificaram a invasão de domicílio.
3. A descoberta a posteriori da prática de novos crimes - na residência, foram encontrados 12
tijolos de crack, porções de cocaína, balanças de precisão, um rádio comunicador, uma submetralhadora FMK-3 (calibre 9 mm, semiautomática, municiada com um carregador que continha 36
cartuchos do mesmo calibre, não deflagrados), um colete balístico - decorreu de uma circunstância anterior concreta, justificadora do ingresso na casa do então suspeito, motivo pelo qual, à luz
do fenômeno da serendipidade, são lícitas todas as provas obtidas por meio da medida, adotada
em estrita consonância com a norma constitucional, ainda que os objetos ilícitos encontrados no
domicílio do acusado não possuíssem, a priori, nenhum liame com o delito que ensejou o ingresso
em sua residência (no caso, o crime de receptação). 4. Porque reconhecida a validade das provas
obtidas em desfavor do recorrido, fica esvaída a análise da apontada violação do art. 619 do
Código de Processo Penal. 5. Recurso especial provido, a fim de reconhecer a licitude das provas
obtidas por meio do ingresso em domicílio, bem como todas as que delas decorreram [...]. (STJ,
REsp 1558513/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
em 27/02/2018, DJe 20/03/2018) (grifos acrescidos)

De mais a mais, inobstante o auto de prisão em flagrante não tenha sido homologado pelo Juízo Plantonista (fls. 67/71), tem-se que a respectiva decisão possui natureza precária, sendo proferida
com base numa apreciação meramente perfunctória, e, no caso, os fundamentos lançados na Sentença
demonstram que não houve ilegalidade na incursão residencial, substituindo o comando decisório
anterior para todos os efeitos.
Não há de se falar, portanto, em qualquer mácula processual capaz de ensejar a ilicitude das
provas produzidas na fase inquisitorial, eis que, na hipótese, os Policiais Militares agiram, frise-se,
quando o Recorrente encontrava-se em hipotético estado de flagrância.
Por tais razões, REJEITA-SE a aventada preliminar de nulidade.
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III. Mérito
III-A. Receptação e Adulteração de sinal
Passando-se ao mérito do Recurso de Apelação, o Réu pugna, inicialmente, por sua absolvição
da prática dos crimes de receptação e de adulteração de sinal de identificador de veículo automotor.
Sem embargo, ao revés das alegações trazidas ao acertamento jurisdicional pelo Recorrente,
compulsando o caderno processual constata-se que a autoria e a materialidade criminosas estão devidamente demonstradas pela provas oral e documental carreadas aos autos.
O delito de receptação dolosa (art. 180, caput, do CP) configura-se quando o agente adquire,
recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de
crime, ou influi para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte.
A norma é clara ao estabelecer que a referida infração é punida, unicamente, a título de
dolo, consistente na ciência, pelo agente, da origem ilícita da coisa adquirida, recebida, transportada,
conduzida ou ocultada.
Certo também, todavia, ser de difícil comprovação o dolo do agente, mormente no caso em
testilha, onde o Réu nega o conhecimento da procedência ilícita do bem e não há testemunha ocular
a apontar o momento em que obteve ele a posse do automóvel produto de crime visando, ao menos,
sua ocultação. Assim é que o comportamento do Acusado e as circunstâncias em que ocultava o bem
devem ser ponderados para avaliação do elemento subjetivo do tipo.
Nesse sentido, confira-se aresto do Tribunal da Cidadania:
[...] 3. Na receptação, sabe-se que o dolo, consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é
de difícil comprovação, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente. [...] (STJ, AgRg
no Resp nº 908.826/RS, SEXTA TURMA, Relatora: Ministra JANE SILVA [DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/MG], Data de Julgamento: 30/10/2008) (grifos acrescidos)

Por sua vez, o crime de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor (art. 311,
caput, do CP) se configura quando o agente adultera ou remarca número de chassi ou qualquer sinal
identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento.
Sem embargo, a autoria do delito capitulado no art. 311 do CP não se comprova, tão somente,
quando o agente é descoberto adulterando algum sinal identificador do veículo, devendo ser sopesadas as circunstâncias da apreensão do automóvel ilegalmente modificado, sobretudo quando o Acusado não consegue apresentar tese defensiva plausível. Nessa linha intelectiva, oportuna a transcrição
dos seguintes arestos:
[...] ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (CP, ART. 311)
- MATERIALIDADE E AUTORIA CORROBORADAS - VEÍCULO COM PLACA DE OUTRO ENCONTRADO NA POSSE DOS APELADOS - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL - DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO EXATO MOMENTO DA CONTRAFAÇÃO. “É pacífica a
jurisprudência desta Corte no sentido de que a substituição das placas originais do veículo constitui nítida adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificando o ilícito do art.
311 do Código Penal” (STJ, Min. Marco Aurélio Bellizze). A posse de veículo com identificação
contrafeita gera presunção relativa de autoria e, desse modo, cabe ao réu apresentar justificativa
verossímel, na forma do art. 156, “caput”, do CPP. A caracterização do delito de adulteração de
sinal identificador de veículo automotor prescinde que o agente seja flagrado no exato momento da
contrafação. [...] (TJSC, Apelação Criminal nº 0001414-47.2016.8.24.0028, Terceira Câmara
Criminal, Rel. Des. Getúlio Corrêa, j. 04-08-2020) (grifos acrescidos)
[...] PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RELAÇÃO AO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PARA
AMPARAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDA215
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DE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS. FATO TÍPICO. PRECEDENTES DAS CORTES SUPERIORES. RÉU QUE FOI PRESO EM FLAGRANTE NA POSSE
DO VEÍCULO COM AS PLACAS ADULTERADAS, ALÉM DAS PLACAS ORIGINAIS NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
[...] 5. A apreensão do bem adulterado em poder do agente ocasiona a presunção de sua responsabilidade, operando-se, a partir daí, a inversão do ônus probatório. [...] (TJPR, Apelação nº
0009163-96.2018.8.16.0019, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Celso Jair Mainardi, j. em
17.02.2020) (grifos acrescidos)

In casu, é inquestionável que o Apelante ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES, na data
de 13.06.2019, ocultava, dentro da garagem, o veículo marca/modelo CHEVROLET Etios Hatch, cor
prata, placa original OZO 1424, que ostentava placa policial inautêntica OKY-9985, de propriedade
de Dirlândia Bulcão Paixão, tomado de assalto no dia 31.05.2019, consoante atestam as provas carreadas aos autos – em especial o Auto de Prisão em Flagrante (fls. 08/13), o Auto de Exibição e Apreensão (fl. 14), o Interrogatório Policial da Corré (fls. 21/22), as Certidões dos Boletins de Ocorrência (fls.
27/30 e 58/59), o Certificado de Registro do Veículo (fl. 61), o Auto de Entrega (fl. 63) e a prova oral
colhida em juízo (vide mídias anexadas à fl. 14 dos autos físicos).
Acerca da apreensão do bem objeto de crime, emerge da prova testemunhal e das fotografias
encartadas aos fólios, que, no momento da diligência policial, o veículo acima descrito encontrava-se
estacionado na garagem do Acusado (fl. 50), com outra placa afixada, sendo que as originais estavam
ao lado do mesmo, amassadas (fl. 49), ou seja, dentro da própria residência.
Em sede de interrogatório judicial, o Acusado aduziu que o aludido automóvel encontrava-se
estacionado em via pública, afirmando desconhecer a origem ilícita do bem e a inautenticidade das
placas, consignando que o veículo foi entregue por um amigo, que havia solicitado a guarda do mesmo naquele local, pois visava presentear a sua respectiva companheira.
Há de se ressaltar, entretanto, a ausência de verossimilhança na versão do Apelante, notadamente pelo fato de o veículo, ao contrário do quanto por ele aduzido, ter sido encontrado, efetivamente, na garagem do imóvel, ostentando placa diversa, estando a original inclusive dobrada ao lado
do carro, tudo conforme fotografias encartadas aos autos, circunstâncias que, em conjunto com as
demais provas amealhadas aos fólios, comprovam, decerto, a autoria e materialidade criminosas dos
tipos penais em comento.
Inclusive, digno de registro que as testemunhas policiais noticiaram que o automóvel supostamente seria utilizado para transporte de drogas e armas para cidade de Salvador/BA.
Visto isso, de todo o contexto fático delineado através do conjunto probatório carreado aos
autos, conclui-se, sem resquícios de dúvida, que o Apelante ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES praticou os delitos de Receptação e de Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor,
subsumindo sua conduta, inexoravelmente, aos tipos dos art. 180, caput, e 311, ambos do CP.
III-B. Aplicação da pena
Considerando o efeito devolutivo amplo do Apelo manejado pela defesa na seara processual
penal, muito embora não tenha sido matéria arguída nas Razões de Recurso, impende consignar que
agiu em desacerto o Magistrado Sentenciante ao dosar as penas dos respectivos delitos cuja prática
se atribui ao Recorrente.
Com efeito, ao analisar as circunstâncias judiciais de maneira igualitária para os delitos, o
Magistrado valorou de forma negativa a culpabilidade do Acusado, reputando-a “anormal e acentuada, na medida em que, conforme relatos das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, o mesmo
se identificou como servidor que atua no Poder Judiciário e conhece autoridades, na tentativa de se
eximir da incidência da lei em razão da função de agente de proteção voluntário que nem mais exercia na ocasião, posto que suspenso o seu credenciamento desde outubro de 2018”.
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A culpabilidade, como cediço, é o grau de reprovabilidade da conduta, tanto em face da intensidade do dolo ou da culpa do agente, sendo desfavorável ao réu quando evidenciado que agiu com
dolo superior ao necessário para a caracterização do tipo penal e presentes peculiaridades no crime
que denotam sua alta reprovação social. Normal ao tipo, não justifica elevação da pena-base.
Partindo de tais premissas, conclui-se que as justificativas ponderadas pelo Magistrado Sentenciante não denotam motivação hígida suficiente ao desvalor da vetorial culpabilidade do agente,
porquanto a tentativa de eximir-se da responsabilidade criminal, por si só, não revela maior reprovabilidade da conduta, conforme entendimento do Tribunal da Cidadania:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...] TENTATIVA DE EXIMIR-SE DA RESPONSABILIDADE
CRIMINAL. AUSÊNCIA DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. [...]. (STJ, AgRg no
HC 363.812/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe
17/04/2017)

Assim, para o crime capitulado no art. 180 do CP, ante a neutralidade ou favorabilidade das
circunstâncias judiciais, resta a pena-base fixada em 01 (um) ano de reclusão, patamar que torna-se
definitivo diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem sobrevindo quaisquer causas de aumento ou diminuição.
Para o delito inserto no art. 311 do CP, face à neutralidade ou favorabilidade das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, patamar que torna-se definitivo em
não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, nem sobrevindo quaisquer causas de aumento
ou diminuição.
Para o delito previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, face à
neutralidade ou favorabilidade das circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 03 (três) anos de
reclusão, patamar que torna-se definitivo em não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes,
nem sobrevindo quaisquer causas de aumento ou diminuição.
Para a infração penal inscrita no art. 33 da Lei nº 11.343/06, embora afastada a valoração
negativa da circunstância judicial da culpabilidade, deve subsistir o desvalor das vetoriais quantidade
e natureza da substância entorpecente, haja vista a volumosa apreensão de 406g (quatrocentas e seis
gramas) de cocaína, droga de significativa nocividade e habitualmente mais cara que as demais comumente comercializadas, tal como consignado na Sentença.
Todavia, com referência ao quantum de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria,
pondera o doutrinador Ricardo Augusto Schmitt4 Na hipótese em comento, uma vez calculado um
oitavo da diferença entre a máxima e a mínima pena privativa de liberdade cominada abstratamente
ao delito de Tráfico de Drogas (15 anos – 5 anos = 10 anos), chega-se ao patamar de acréscimo de 01
(um) ano e 03 (três) meses na pena-base para cada circunstância judicial negativa.
Assim, à vista da desfavorabilidade de apenas 02 (duas) vetoriais (quantidade e natureza da
droga), redimensiona-se a respectiva reprimenda básica para 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, patamar que torna-se definitivo diante da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes,
nem sobrevindo quaisquer causas de aumento ou diminuição.
Sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo art. 69 do CP (concurso material), somam-se as penas privativas de liberdade acima cominadas, ficando o Réu ELTON CARLOS DAS VIRGENS ALVES definitivamente condenado à pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos
e 06 (seis) de reclusão.
Em obediência ao quanto disposto no art. 72 do CP, constata-se a aplicação total das penas
de multa anteriormente cominadas no montante de 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
4 Sentença Penal Condenatória. 7ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, 2012, p. 165/166.
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III-D. Direito de recorrer em liberdade
No tocante à pretensão de recorrer em liberdade, observa-se que a subsistência da prisão
preventiva teve respaldo em motivação suficiente e idônea, achando-se devidamente justificada pelo
imperativo de garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco de reiteração delitiva. Confira-se:
No caso em questão, considero que não houve mudança de tal base, na medida em que o
Denunciado responde a uma outra ação penal por crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo certo
que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão se revela como algo insuficiente para evitar
a reiteração na prática de crimes, especialmente em razão das considerações emitidas na sentença,
a partir de depoimentos colhidos na fase instrutória, no sentido de que o Condenado é integrante de
facção criminosa denominada Bonde do Maluco - BDM. (fl. 351) (grifos acrescidos)
Importa frisar, de mais a mais, que, quando da prolação da Sentença, não se tratava da imposição ex novo da segregação provisória, mas, por outro lado, da manutenção de constrição verificada
ao longo de todo o processo, aspectos que mitigam a necessidade de um extenso arcabouço argumentativo para justificar a negativa ao direito de recorrer em liberdade.
Destarte, estando a medida extrema devidamente justificada, com fulcro em fundamentação
concreta, pelo imperativo de resguardo da ordem pública, não há como proceder, após a prolação de
Sentença Condenatória, à sua desconstituição, até porque, quedando reconhecida, sob cognição exauriente, a efetiva responsabilidade penal do Acusado, traduziria autêntico contrassenso premiar-lhe
com a colocação em liberdade.
IV. Conclusão
Ante todo o exposto, CONHECE-SE do Recurso de Apelação, REJEITA-SE as preliminares nele arguídas, e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO. De ofício, redimensionam-se as penas
infligidas ao Apelante para 14 (quatorze) anos e 06 (seis) de reclusão e 780 (setecentos e oitenta) dias-multa, cada um no mínimo legal, mantendo-se a Sentença a quo em seus demais termos.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0302207-73.2014.8.05.0039. Segunda Câmara Criminal. Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 06/07/2017)
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI
ANTIDROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA
O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE
CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E
03 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, A SER CUMPRIDA
EM REGIME INICIALMENTE FECHADO.
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
AS TRANSCRIÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS NÃO TERIAM SIDO DISPONIBILIZADAS À DEFESA E NÃO TERIAM
SIDO SUBMETIDAS À PERÍCIA TÉCNICA PARA A IDENTIFICAÇÃO DAS
VOZES CAPTADAS. AFASTADA. ACESSO AO CONTEÚDO DA MÍDIA DAS
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E À DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS
INTERCEPTADAS QUE FOI DEVIDAMENTE DISPONIBILIZADO À DEFESA PELO MAGISTRADO A QUO, CONSOANTE DECISÃO DE FLS. 344/347
DOS AUTOS. ADEMAIS, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI Nº
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9.296/1996, NÃO SE EXIGE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A IDENTIFICAÇÃO DA VOZES CAPTADAS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.
PRECEDENTES DO STJ.
2. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. 2.1. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
2.1.1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO
PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSUBSTANCIADAS NAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, OS QUAIS COMPROVAM
QUE O APELANTE É O LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM ATUAÇÃO NO BAIRRO PHOC II, NO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, BEM COMO
QUE ESTE, JUNTAMENTE COM O CODENUNCIADO RONALDO BARRETO OLIVEIRA E OUTROS INDIVÍDUOS, ASSOCIARAM-SE, DE FORMA
PERMANENTE, COM O INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS.
PRECEDENTES. DELITO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DE DROGAS
OU A ELABORAÇÃO DO LAUDO TOXICOLÓGICO. PRECEDENTES DO STJ.
SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES DE
PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS.
2.1.2. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE MATERIAL POR AUSÊNCIA DE DOLO
NA CONDUTA DO APELANTE. INACOLHIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONTEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA CLARAMENTE O DOLO DE SE ASSOCIAR PARA A PRÁTICA DO NARCOTRÁFICO,
COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA, ILIDINDO A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO APELANTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO NA FORMA COMO FOI IMPUTADA NA SENTENÇA VERGASTADA. 2.2. TRÁFICO
DE ENTORPECENTES. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
DROGA EM PODER DO RECORRENTE. AUTOS DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (FLS. 114 E 131) E LAUDOS DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR (FLS.
115 E 146) UTILIZADOS PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO QUE SE REFEREM A PROCESSOS ESTRANHOS À AÇÃO PENAL DE ORIGEM, TOMBADOS SOB OS NºS 0302272-68.2014.8.05.0039 E 0302177-38.2014.8.05.0039, NOS
QUAIS NÃO FOI OFERECIDA DENÚNCIA EM DESFAVOR DO APELANTE.
EMBORA OS FATOS APURADOS NAS REFERIDAS AÇÕES PENAIS ESTEJAM INTERLIGADOS AOS FATOS QUE ORIGINARAM A AÇÃO PENAL
SUB JUDICE, NA MEDIDA EM QUE SE TRATA DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DE GRANDE PORTE, ONDE AS CIRCUNSTÂNCIAS DEVEM SER
INVESTIGADAS EM CONJUNTO, E NÃO DE FORMA ISOLADA, A AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA NOS MENCIONADOS PROCESSOS IMPEDE
QUE OS REFERIDOS DOCUMENTOS SEJAM UTILIZADOS EM DESFAVOR
DO APELANTE, SOB PENA DE ANTECIPAÇÃO DO MÉRITO DO JULGAMENTO E EM ATENÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
INDISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA DROGA E ELABORAÇÃO DE
LAUDO QUE COMPROVE SUA APTIDÃO PARA CAUSAR DEPENDÊNCIA
FÍSICA OU PSÍQUICA PARA FINS DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRECEDENTES DO STJ. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE QUE SE IMPÕE, TENDO EM VISTA O FRÁGIL CONJUNTO PROBATÓRIO A APONTAR ESTE COMO AUTOR DO DELITO PREVISTO NO ART.
33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO IN
DUBIO PRO REO, COM A INTELIGÊNCIA DO ART. 386, INCISO VII, DO
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CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTENSÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA
AO CORRÉU ERIC DOS SANTOS CAVALCANTE, COM FULCRO NO ART.
580 DO CPP.
3. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. PREJUDICADO. APELANTE QUE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO REFERENTE AO DELITO PREVISTO NO ART.
33 DA LEI Nº 11.343/2006.
4. PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL APLICADO. POSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA ALTERADO PARA
O ABERTO, DIANTE DO QUANTUM DE PENA DEFINITIVAMENTE FIXADO PARA O APELANTE, NOS TERMOS DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA “C”, DO
CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º, DO CP, EM RAZÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
5. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO DO APELANTE DE RECORRER EM LIBERDADE. POSSIBILIDADE. EM RAZÃO DO RECENTE
ENTENDIMENTO DO STJ NO SENTIDO DE NÃO SER POSSÍVEL A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA ALTERNATIVA, BEM COMO DIANTE DA
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE
DIREITOS, DEVE O APELANTE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO, SE NÃO ESTIVER PRESO POR
OUTRO MOTIVO. CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS EM FAVOR DO RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE
NULIDADE AFASTADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA ABSOLVER O APELANTE EM RELAÇÃO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, CONCEDENDO-SE ORDEM DE HABEAS
CORPUS EM FAVOR DESTE, DETERMINANDO-SE, AINDA, A EXTENSÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA EM FAVOR DO CORRÉU ERIC DOS
SANTOS CAVALCANTE.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 030220773.2014.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari, que tem como Apelante
Ueberton Santos da Silva e, como Apelado, o Ministério Público.
Acordam os Desembargadores componentes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em afastar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, conhecer e dar provimento parcial ao Apelo, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido
nos seguintes termos:
RELATÓRIO
“Cuida-se de Apelação interposta por Ueberton Santos da Silva contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari, o qual julgou procedente
em parte a Denúncia de fls. 02/06 para condenar o Recorrente pela prática dos delitos capitulados nos
artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.
Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que a Secretaria
de Segurança Pública, através de seu órgão DENARC, passou a investigar notícias da existência de
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organizações criminosas no ramo do tráfico de drogas no Bairro PHOC II, no Município de Camaçari, realizando verificações in loco e utilizando das diversas técnicas dos serviços de inteligência,
registrando, através de fotografias, as diligências realizadas.
Apurou-se a existência de uma organização criminosa muito bem definida no tocante às divisões de tarefas e à subordinação entre cargos e funções, além de uma estruturação de salários, áreas
de atuação por integrante da quadrilha e a relevante atuação da gestão do grupo para maior obtenção
do lucro com a venda ilegal de drogas.
Na sequência, em cumprimento dos mandados de prisão expedidos pela 2ª Vara Criminal de
Camaçari, o Apelante foi preso juntamente com os codenunciados Railda da Conceição dos Santos,
vulgo “Nem”, Ronaldo Barreto Oliveira, vulgo “Ronaldinho” e Eric dos Santos Cavalcante, tendo
sido presos, ainda, outros integrantes da organização criminosa em flagrante delito, os quais foram
denunciados em inquérito policial em separado.
Relatou o Ministério Público que o Apelante, juntamente com os codenunciados, praticaram
intenso tráfico de drogas, bem como se associaram, de forma permanente, para comercialização de
drogas, durante os anos de 2012 e 2013, até todos serem presos.
Noticiou, ainda, que o Apelante, juntamente com o codenunciado Eric dos Santos Cavalcante (gerentes), comandavam a quadrilha, distribuindo os codenunciados Ronaldo Barreto Oliveira e
Railda da Conceição dos Santos, os quais atuavam como vendedores (jóqueis), para o comércio ilegal.
Acrescentou que a gerência da organização criminosa era também exercida por outro integrante conhecido por Ailton, o qual já foi denunciado em outro processo.
Prosseguiu informando que foram apreendidas várias drogas na residência de um denunciado
em outro processo, o qual é integrante do grupo que também exercia a gerência da quadrilha (Ailton).
Consta, ainda, da Denúncia, que os Denunciados confessaram no Inquérito Policial os fatos
narrados, esclarecendo outros detalhes do esquema ilegal de venda, informando que integravam a
mesma organização criminosa de Ailson e Rafael.
O Ministério Público requereu, assim, a condenação dos Réus nas penas dos artigos 33 e 35,
da Lei 11.343/2006, e art. 288 do CP.
Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas,
sobreveio a sentença de fls. 416/426, por meio da qual o Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, e 03 (três) anos
de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pelo delito de associação para o tráfico, a ser cumprida em
regime inicialmente fechado.
Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso (fls. 465/494), suscitando, preliminarmente, a nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que as transcrições das interceptações telefônicas realizadas não teriam sido disponibilizadas à
defesa e não teriam sido submetidas à perícia técnica para a identificação das vozes captadas, salientando que inexistiria nos Autos autorização judicial para validar as referidas interceptações.
No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas, sob o fundamento de que inexistiria prova robusta capaz de proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas,
aduzindo que a condenação teria sido baseada apenas nos elementos colhidos na fase inquisitorial,
salientando que os Autos de Prisão em Flagrante juntados às fls. 101/122 e 123/155 dizem respeito à
apuração de fatos estranhos à Ação Penal de origem, nos quais não houve oferecimento de denúncia
em relação ao Apelante, sendo o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
Pretende a absolvição, ainda, sob a alegação de que não teria havido dolo na conduta do
Apelante, fato este que ensejaria o reconhecimento da atipicidade material das condutas imputadas
na denúncia.
Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº
11.343/2006, bem como a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.
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Requereu, por fim, o reconhecimento do direito de aguardar o julgamento do recurso em
liberdade, bem como o desentranhamento dos documentos de fls. 101/155, por se tratarem de Autos
de Prisão em Flagrante estranhos à Ação Penal de origem.
Em Contrarrazões (fls. 534/537), o Órgão Ministerial pugnou pelo improvimento do recurso,
com a manutenção do decisum guerreado em todos os seus termos.
Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria de
Justiça (fls. 577/593), pelo conhecimento e improvimento do Recurso.
Após o exame destes autos, elaborei o presente relatório e o submeti à apreciação do eminente Des. Revisor, que pediu dia de julgamento.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação interposta e passo
à análise da preliminar suscitada pela defesa.
1. Da preliminar de nulidade do processo por violação aos princípios do contraditório
e da ampla defesa
O Apelante suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo por violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, aduzindo que as transcrições das interceptações telefônicas realizadas não teriam sido disponibilizadas à defesa e não teriam sido submetidas à perícia técnica para
a identificação das vozes captadas, salientando que inexistiria nos Autos autorização judicial para
validar as referidas interceptações.
Ocorre que não restou demonstrada a existência do cerceamento de defesa arguido pelo Apelante em suas razões recursais.
Inicialmente, verifico que, in casu, a quebra do sigilo telefônico foi realizada com base
em decisão judicial proferida nos Autos nº 0303906-36.2013.8.05.0039, diante de pedido formulado
pela Autoridade Policial, objetivando a apuração de denúncias anônimas que apontavam para a
existência de associação criminosa com atuação no Município de Camaçari e na Região Metropolitana de Salvador.
Assim, deve ser afastada a alegação da defesa no sentido de que as interceptações telefônicas
realizadas seriam inválidas por não estarem baseadas em decisão judicial, pois, como se depreende
dos Autos de Quebra de Sigilo de Dados em apenso, a mencionada ação controlada foi respaldada em
procedimento judicial e sigiloso, nos moldes estabelecidos pelo art. 1º da Lei nº 9.296/96.
Deve ser afastada, ainda, a alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois o acesso ao conteúdo da mídia das interceptações telefônicas e à degravação das conversas
interceptadas foi devidamente disponibilizado à defesa pelo magistrado a quo, consoante decisão de
fls. 344/347 dos Autos.
No que tange à alegação de que as gravações não foram submetidas à perícia técnica, impende registrar que a Lei nº. 9.296/96 não traz qualquer disposição acerca da realização de exame pericial
para fins de realizar identificação das vozes dos interlocutores das conversas gravadas. Apreciando o
tema, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu:
“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO
NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL.
EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO
PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) 4. INTER-
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CEPTAÇÃO TELEFÔNICA.(...) 6. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA IDENTIFICAÇÃO DE VOZES. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO LEGAL. PROVA QUE PODE SER OBTIDA POR OUTROS MEIOS. 7. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DAS ESCUTAS TELEFÔNICAS. PRESCINDIBILIDADE. 8. ORDEM NÃO
CONHECIDA.(...) 9. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação da vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão
na Lei nº 9.296/1996. 10. É prescindível a transcrição integral das interceptações telefônicas,
sendo imperioso, tão somente, a fim de assegurar o amplo exercício da defesa, a degravação dos
trechos das escutas que embasaram a peça acusatória. Precedentes do STF. 11. Habeas corpus
não conhecido.” (HC 268.858/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013, STJ) – Grifos do Relator
“(...) 1. Na hipótese, as instâncias ordinárias concluíram que a ausência de vista do laudo de comparação de voz à Defesa não constitui nulidade absoluta, uma vez que os demais elementos probatórios
colhidos na instrução do feito são suficientes para embasar a condenação da Paciente.
2. Alegações genéricas de nulidade, desprovidas de demonstração do concreto prejuízo, não podem
dar ensejo à invalidação da ação penal. É imprescindível a demonstração de prejuízo, pois o art. 563,
do Código de Processo Penal, positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de
nullité sans grief. 3. Ademais, a Lei n.º 9.296/96, que disciplina a interceptação de comunicações
telefônicas, nada dispõe sobre a necessidade de realização de perícia para a identificação das vozes gravadas. 4. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade acarreta,
inevitavelmente, profundo reexame do acervo fático-probatório, o que, como é sabido, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Ultrapassa as balizas do remédio constitucional do habeas
corpus pedido para que as provas produzidas na instrução criminal sejam reapreciadas. Exemplificativamente: STJ, HC 135.972/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER; STJ, HC 76.599/RS; Rel. Min. JANE
SILVA (Des. convocada do TJ/MG); STJ, HC 81.181/SP, Rel. Min.LAURITA VAZ. 5. Ordem de habeas
corpus denegada.” (HC 234.836/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 23/08/2013, STJ) – Grifos do Relator
“(...) 1. Não há necessidade de degravação dos diálogos em sua integridade por peritos oficiais, visto que
a Lei 9.296/96 não faz qualquer exigência nesse sentido. 2. Não há também na lei qualquer orientação
no sentido de que devem ser periciadas as gravações realizadas, com a finalidade de demonstrar
sua genuinidade e intangibilidade, pois a regra é que sejam idôneas. 3. Agravo regimental a que se
nega provimento. (AgRg no RMS 28.642/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011, STJ) - Grifos do Relator

Ademais, segundo os Relatórios de Inteligência expedidos pela Superintendência de Inteligência da SSP/BA nºs 8802, 9149, 9403, 9753, 10002 e 10215 (fls. 100/126, 157/171, 184/200, 256/274,
294/308 e 324/342 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039), a Polícia comprovou, no curso das investigações, que os terminais telefônicos monitorados pertenciam aos Denunciados, sendo,
destarte, prescindível a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas para fins de
validar as degravações realizadas.
Pelo exposto, ausente a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla
defesa, e por ter sido a quebra do sigilo telefônico realizada nos moldes legais, rejeito a preliminar
de nulidade suscitada pelo Apelante.
Inexistindo outras questões preliminares a serem discutidas, passa-se ao exame do mérito
recursal.
2. Do descabimento da pretensão absolutória em relação ao delito de associação para
o tráfico
O Recorrente fustiga inicialmente o decreto condenatório, sob o fundamento de que não teriam
sido reunidas provas suficientes da autoria e materialidade do delito imputado, bem como de que não te223
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ria havido dolo de associar-se para fins de praticar a mercancia, fato este que ensejaria o reconhecimento
da atipicidade material das condutas imputadas na denúncia, pugnando pela sua absolvição.
A pretensão não merece acolhida.
Com efeito, a prova carreada aos autos demonstra, indubitavelmente, a materialidade delitiva, bem como que os atos executórios que culminaram na perpetração do delito de associação para o
tráfico foram praticados pelo Apelante.
A materialidade do delito de associação para o tráfico, previsto no artigo 35 da Lei nº
11.343/2006, restou devidamente comprovada, em razão dos depoimentos testemunhais e das degravações das interceptações telefônicas autorizadas judicialmente (Autos de Quebra de Sigilo de Dados
em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039), que informam que o Apelante é líder de organização criminosa com atuação no Bairro PHOC II, no Município de Camaçari, bem como que este, juntamente
com o Codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira e outros indivíduos, associaram-se, de forma permanente, com o intuito de comercialização de entorpecentes.
No que tange à autoria, esta também restou devidamente demonstrada, mormente pelas interceptações telefônicas e pelos depoimentos das testemunhas, durante a fase judicial - depoimentos
de fls. 298/301 e Relatórios de Inteligência expedidos pela Superintendência de Inteligência da SSP/
BA nºs 8802, 9149, 9403, 9753, 10002 e 10215 (fls. 100/126, 157/171, 184/200, 256/274, 294/308 e
324/342 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039) -, não havendo que se falar em dúvidas
acerca da sua comprovação.
Consoante se observa dos Autos, O Ministério Público, após receber os autos do Inquérito
Policial, lavrado após deflagração da operação policial denominada ‘Narcotic’, ofertou denúncia em
desfavor do Apelante e de outros três Réus, imputando-lhes a prática dos crimes capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei Antidrogas, e art. 288 do CP (fls. 02/06).
O referido Inquérito Policial foi instaurado, mediante Portaria, para apurar os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além do antigo crime de quadrilha ou bando, que seriam
praticados por organização criminosa com atuação no Município de Camaçari e ramificações na Região metropolitana de Salvador, a exemplo das cidades de Simões Filho e Lauro de Freitas, voltada ao
tráfico de drogas e de armas oriundas de outras regiões do país.
Inúmeras diligências policiais foram realizadas para verificar a abrangência e o modo de
atuação e a organização do grupo, inclusive interceptações do fluxo de comunicações telefônicas dos
Denunciados e de pessoas a eles relacionadas. Por meio das escutas, foi confirmada a existência da
organização criminosa, além de ter sido possível pormenorizar o seu modus operandi e a participação
de cada um de seus integrantes.
Acerca desse contexto, o douto magistrado de primeiro grau, analisando a prova dos Autos,
condenou o Apelante pela prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006;
condenou o Codenunciado Eric dos Santos Cavalcante pela prática do delito previsto no art. 33 da
Lei nº 11.343/2006; absolveu a Codenunciada Railda da Conceição dos Santos em relação aos delitos
previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, absolveu todos os Denunciados em relação ao
delito previsto no art. 288 do CP; e, em relação ao Codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira, declarou
extinta a punibilidade, em razão do seu falecimento.
Segundo restou apurado, o Apelante é o líder da associação criminosa e o responsável por
comandar o tráfico de drogas no Município de Camaçari, notadamente na Rua Arco Verde, Bairro
PHOC II, com ramificações na Região Metropolitana de Salvador. Constatou-se, ainda, que o Codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira também integrava a associação criminosa, atuando, juntamente
com “Ailson”, “Rafael”, “Missinho” e outros componentes, na distribuição e venda de substâncias
entorpecentes, dentre as quais maconha, cocaína e crack.
Embora tenha o Apelante tentado se eximir de sua responsabilidade, aduzindo que não faz
parte da súcia criminosa acima apontada, tal argumento não deve prevalecer, pois em dissonância
com as demais provas coligidas nos Autos.
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Ora, como cediço, o delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/2006, é considerado como crime
plurissubjetivo, ou seja, sua configuração depende da comprovação do concurso necessário de pelo menos
duas pessoas. Ademais, exige-se estabilidade e permanência na associação entre estas pessoas, para, no
caso, praticarem os crimes capitulados no art. 33, caput e §º, e art. 34, todos do mesmo diploma legislativo.
Sobre o assunto, especificamente discorrendo acerca da consumação do delito em comento,
com maestria, lecionam Fábio Roque, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar que:
“(...) Ocorrerá a consumação do crime quando houver a associação de, pelo menos, duas pessoas,
para a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei. Importante destacar
que para a caracterização do crime de associação para o tráfico é imprescindível o dolo de se
associar com estabilidade e permanência, e a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se
subsume ao tipo do art. 35 da Lei 11.343/2006.
Além disso, não se pode olvidar que o crime de associação para o tráfico é autônomo em relação
aos demais crimes, razão pela qual é possível a condenação por este crime sem que exista a condenação pelo tráfico, por exemplo. Provada a associação e o tráfico, haverá concurso material de
crimes, não se podendo falar em absorção de um crime pelo outro (...)” (in “Legislação criminal
para concursos”. Salvador: JusPodivum, 2016, p. 569).

Esse é também o entendimento que vem sendo perfilhado pela jurisprudência pátria, conforme recentes julgados a seguir:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE
DROGAS. CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou o entendimento de
que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária
a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, elementos
devidamente caracterizados nos autos. 2. É inviável a aplicação da causa especial de diminuição
da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando o agente foi condenado também pela
prática do crime previsto no art. 35 do mesmo diploma legal, por estar evidenciada a sua dedicação a atividades criminosas ou a sua participação em organização criminosa, especialmente
voltada, no caso, para o cometimento do narcotráfico. 3. Agravo regimental não provido” (STJ,
AgRg no HC 131.053/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 02/08/2016, DJe 16/08/2016)- Grifos do Relator
“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PERMANÊNCIA E ESTABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. RESPALDO NA
PROVA DOS AUTOS. REEXAME. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA MINORANTE
PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS LEGAIS. REGIME DIVERSO DO FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA.
IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A 8 ANOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. Para a configuração do
delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo
não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n.11.343/2006. (...) 6. Habeas Corpus não conhecido” (STJ, HC 349.837/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
03/05/2016, DJe 10/05/2016)- Grifos do Relator

Em vista de tais considerações, atesta este Relator que, no caso sub judice, mostram-se devidamente presentes os referidos requisitos.
Com efeito, o Delegado de Polícia responsável pela condução da operação “Narcotic”, ao ser
ouvido em Juízo, afirmou que, com o desenvolvimento das investigações, restou evidenciado que o
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Apelante é o líder da organização criminosa voltada para o tráfico de drogas, com atuação no Bairro PHOC, Município de Camaçari, bem como que este, juntamente com o Codenunciado Ronaldo
Barreto Oliveira e outros integrantes, associaram-se, de forma permanente, com o fim de praticar a
mercancia, sendo o respectivo depoimento coerente, não tendo havido nenhuma contradição a ensejar
qualquer dúvida acerca de sua veracidade, senão vejamos:
Depoimento da testemunha Pedro Fernandes (Delegado de Polícia) na fase judicial (fls.
298/299): “Que a operação narcóticos foi iniciada a partir de registros no disque-denúncia;
que as denúncias falavam sobre o tráfico de drogas na rua Arco Verde, no PHOC, realizada por
uma organização criminosa; que determinou a instauração de inquérito policial; que durante
o inquérito policial receberam outras informações indicando que participavam do tráfico de
drogas na localidade as pessoas de nomes Ueberton, vulgo Maiquinho, líder do grupo, Railda, vulgo Ném, Eric, Ailson ou Alisson, Ronaldinho, Rafael, Missinho e outros; que durante o
inquérito receberam denúncias anônimas que informaram os telefones de vários suspeitos de
participarem do tráfico de drogas na localidade; que foi feita uma representação à Justiça pela
interceptação telefônica dos números indicados nas denúncias; que eram vários suspeitos da
prática de tráfico e a partir da interceptação telefônica de vários números e com o desenvolvimento das investigações alcançaram a identificação dos indivíduos qu estavam praticando
tráfico de drogas na rua Arco Verde; que durante as investigações apuraram que o líder do
grupo era Ueberton, que na época estava preso; que mesmo preso continuava a traficar e
orientar os seus parceiros Railda, Eric, Rafael, Ronaldinho e outros que não foram identificados; que durante as investigações e a partir da interceptação telefônica efetuaram apreensão
de drogas, celulares e outros objetos com Alisson ou Ailson, Rafael e Missinho que fariam
uma entrega de drogas; que Alisson era gerente de Ueberton; que Ailson iria fazer a entrega
das drogas para Missinho e Rafael; que a droga apreendida foi cocaína, cerca de 200 gramas,
embalagens para drogas; que a prisão de Alisson resultou em um processo judicial em curso
na 1ª Vara Crime de Camaçari; que Alisson, Missinho e Rafael apontaram Ueberton como sendo o responsável pelas drogas; que deflagraram a operação Narcóticos e realizaram a prisão
temporária de alguns dos envolvidos, sendo que Ueberton não foi inicialmente preso; que posteriormente Ueberton foi preso; que Ueberton tem a conduta desviada e é perigoso; que foram
cumpridas ordens de busca e apreensão na casa dos suspeitos; que foram apreendidos aparelho
celular e documentos; que não foram apreendidas armas e drogas; (...) que as interceptações telefônicas registraram a conversa de Railda com Ronaldinho; (...) que o assunto conversado entre
Railda e Ronaldinho era sobre drogas e depósito; que Railda tinha conhecimento que Ronaldo
traficava drogas; (...) que as denúncias iniciaram em Junho de 2013; que a operação narcóticos
durou mais de um ano; que a operação não se encerrou; que durante a prisão de Ueberton
foi registrado que o mesmo continuava falando sobre tráfico de drogas; que na época em que
estava solto Ueberton foi conduzido à Delegacia junto com Eric e outras pessoas por tráfico de
drogas; que não sabe o motivo, mas somente Eric permaneceu preso; (...).” - Grifos do Relator

De outro giro, conforme amplamente confirmado por esta Corte, os depoimentos dos policiais são plenamente válidos, não se podendo atacar tais declarações pelo simples fato de possuírem
esta qualidade.
Este é o entendimento pacífico também no STJ, senão vejamos:
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO,
POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS
DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. Conforme orientação há muito sedimentada nesta
Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias
em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica
exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus.
Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.” (Processo HC 156586/SP HA226
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BEAS CORPUS 2009/0241422-7 Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho 5ª Turma J.
27.04.2010 DJe 24.05.2010) - Grifos do Relator

Corroborando o depoimento supra transcrito, as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente comprovam que o Apelante detinha o comando da organização criminosa, na medida em
que determinava a distribuição das substâncias entorpecentes entre os diversos integrantes do grupo,
dentre eles o falecido Codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira, consoante se pode aferir dos Relatórios de Inteligência nºs 8802, 9149, 9403, 9753, 10002 e 10215 (fls. 100/126, 157/171, 184/200, 256/274,
294/308 e 324/342 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039).
Nas conversas interceptadas, e confirmadas pelos milicianos em juízo, é possível a formação de um juízo de certeza de que o Recorrente era um dos responsáveis por comandar de dentro da
Cadeia Pública, Complexo Penitenciário Lemos de Brito, o tráfico de substâncias entorpecentes no
Município de Camaçari e mantinha conversas diretamente com Fernanda, sua companheira, Rafael
e Ailson - este identificado como sendo o braço direito do Apelante na referida associação - acerca de
recebimento e distribuição de substâncias entorpecentes.
Apurou-se, ainda, que o Recorrente, por meio de mensagens de texto SMS, utilizava seus
parceiros, a exemplo de “Nana”, para movimentar drogas, e orientava mulheres de prenome “Priscila”, “Mônica”, “Cananda” e “Suzana”, ao acompanhar as contas bancárias onde seria debitado e creditado o dinheiro oriundo do tráfico de drogas, bem como que o grupo comprava e revendia armas de
fogo utilizadas para a defesa das “bocas de fumo” contra intervenção de quadrilhas rivais (fls. 93/95
dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039).
Nesse contexto, especificamente sobre a relação existente entre os envolvidos na associação
para o tráfico de drogas, existem documentos acostados aos presentes Autos que delineam a função
de cada integrante, em especial o organograma da súcia anexado às fls. 152, realizado com base nas
investigações policiais (Relatório de Inteligência nº 9149, de fls. 157/171), no seguinte sentido: Ueberton Santos da Silva, vulgo “Maiquinho” (líder), Alison Dias Ferreira (gerente), Rafael e o codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira, vulgo “Ronaldinho” (principais jóqueis do comércio de drogas),
Nenilda, vulgo “Zeni” (responsável por efetuar cobranças e mandante de assassinato de rivais), MNI
– Mulher não identificada - (responsável pela divulgação para os usuários da qualidade das drogas
nas “bocas de fumo”).
Observou-se, ainda, que Rafael acompanhava, diariamente, a movimentação nos pontos de
drogas, além de cortar, pesar, embalar e fazer a entrega da mercadoria, e o codenunciado Ronaldo
Barreto Oliveira, vulgo “Ronaldinho”, distribuía a droga para ser revendida e era o contato da quadrilha com fornecedores de armas de grosso calibre, fazendo ponte entre o bando e os fornecedores
de armas de fogo.
Aclarando tais envolvimentos, verifica-se, inicialmente, a liderança exercida pelo Recorrente
na súcia criminosa, em diversos contatos telefônicos, nos quais trata do recebimento, da distribuição e
pesagem de substâncias entorpecentes, além da ligação existente entre o Recorrente e o integrante de
prenome Rafael, o qual comercializava pequenas quantidades de droga na cidade de Camaçari para o
Apelante, enquanto este se encontrava recluso no Complexo Penitenciário do Bairro da Mata Escura,
conforme se infere a seguir:
Interlocutores: RAFAEL X MAIQUINHO
Data da chamada: 15/11/2013
Hora da Chamada: 20h20min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO pede a RAFAEL ir à Massa Fina, no ponto antes da Cabrita, na
padaria pegar o LEITE. RAFAEL diz que sabe onde é. MAIQUINHO avisa que a menina vai estar
de capote vermelho. RAFAEL pergunta se vai pegar a normal. MAIQUINHO responde que vai
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pegar a comercial, pois da outra só quem tem é Gizo 25 GRAMAS e vai pegar para não ficar sem
nada, pois a dele acabou toda ontem. Cita que tinham 25 BALAS, mas acabou tudo. E nem NANA
tem assim, só GIZO. Fala que de cada cinco vai fazer três jogos de 50. RAFAEL pergunta se pegar
hoje, tem que fazer hoje. MAIQUINHO diz que é ligeiro, são apenas 15 jogos de 50. RAFAEL diz
que vai fazer um corre e desce lá. MAIQUINHO pede para ele não demorar de ir.” (fls. 162 dos
Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039) – Grifos do Relator
Interlocutores: RAFAEL X MAIQUINHO
Data da chamada: 18/11/2013
Hora da Chamada: 21h54min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO pede para dizer a RONALDINHO para não deixar o dinheiro lá, ele
e DONA NEI. RAFAEL pergunta se vai ajeitar o negócio. MAIQUINHO responde que amanhã,
apenas o LEITE. RAFAEL pergunta pelo ÓLEO. MAIQUINHO fala que o ÓLEO o pivete já ajeitou. Depois diz que o ÓLEO vai ajeitar, mas não amanhã e o LEITE que vai chegar.” (fls. 162 dos
Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RAFAEL X MAIQUINHO
Data da chamada: 06/01/2014
Hora da Chamada: 13h01min.
Interlocutor: 7182858892
Degravação: “MAIQUINHO avisa que vai chegar um ÓLEO. Pede a RAFAEL para ele ajeitar
na casa de AILSON. Esclarece que vão chegar 250 e é para ajeitar uma de 98, uma 75 e outra 75.
RAFAEL pergunta se é para ajeitar para os outros. MAIQUINHO diz que NANA vai dar um pouquinho para cada, são três e a dele (MAIQUINHO) é para ajeitar de cinco e as outras serão de 75
e 100. RAFAEL reclama que já não gosta de ajeitar para MAIQUINHO e imagine para outros.”
(fls. 195 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RAFAEL X MAIQUINHO
Data da chamada: 09/01/2014
Hora da Chamada: 18h38min.
Interlocutor: 7183635609
Degravação: “RAFAEL diz que está frente da casa de DONA FLOR. MAIQUINHO avisa que se
quiser JOGO de 50 do ÓLEO, ele tem.” (fls. 196 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)

Verificou-se, de igual sorte, o liame existente entre o Recorrente e Ailson Dias Ferreira, o
qual era o gerente do tráfico de drogas na área PHOC II, em Camaçari, e residia nas proximidades do
supermercado Rocha, onde era feita a entrega das drogas para os seus clientes. Nas conversas captadas, o referido integrante cita a esquina do acarajé e o churrasquinho existente no PHOC II como
possíveis pontos de drogas no Município de Camaçari, conforme se infere a seguir:
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 08/11/2013
Hora da Chamada: 15h32min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO pergunta se saiu as quatro para fechar a moeda, e pede prestação
de conta das drogas. MAIQUINHO fala que vai jogar uma conta para depositar um dinheiro que
amanhã tem visita, e que vai sair esse mês e no natal vai pagar o “décimo terceiro salário na firma.” (fls. 167 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 08/11/2013
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Hora da Chamada: 19h33min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO avisa que o cara está na esquina do acarajé. AILSON fala que ele
está no acarajé. Em seguida MAIQUINHO diz que o “cara” está no churrasquinho 24 horas.” (fls.
167 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 08/11/2013
Hora da Chamada: 19h54min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO fala que GILDO vai passar para deixar a balança.” (fls. 167 dos
Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 11/11/2013
Hora da Chamada: 12h22min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO pede a calculadora, e para fazer o depósito na conta.” (fls. 167 dos
Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 12/11/2013
Hora da Chamada: 11h12min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “MAIQUINHO fala que enviou uma conta para fazer o depósito de R$ 900,00.” (fls.
168 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON X MAIQUINHO
Data da chamada: 15/11/2013
Hora da Chamada: 16h37min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “AILSON pede para mandar ir no supermercado Rocha, na rua do Vinte e Quatro
horas.” (fls. 168 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: AILSON/RAFAEL X MAIQUINHO
Data da chamada: 15/11/2013
Hora da Chamada: 21h05min.
Interlocutor: 7184528030
Degravação: “AILSON pede a balança. MAIQUINHO diz que não precisa porque não é escama, e
explica a RAFAEL como prepara a droga para venda.” (fls. 168 dos Autos em apenso nº 030390636.2013.8.05.0039)

Consta, ainda, das interceptações, que, mesmo após ter empreendido fuga para local incerto,
diante da expedição de mandado de prisão em seu desfavor - enquanto se encontrava sob Livramento
Condicional -, o Recorrente permaneceu no comando do tráfico de drogas, senão veja-se:
Interlocutores: MAIQUINHO X HNI (HOMEM NÃO IDENTIFICADO)
Data da chamada: 28/03/2014
Hora da Chamada: 08h51min.
Degravação: “HNI pergunta se tem CAMISAS e MAIQUINHO fala que mais tarde vai ter. HNI
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pergunta quanto vai lhe dar e MAIQUINHO diz que vai lhe dar SETE. Pede que ele o ajude e
MAIQUINHO fala sobre a situação que está rolando. HNI fala que MAIQUINHO FOI “caguetado” e MAIQUINHO diz que está a “maior onda”. MAIQUINHO pergunta se HNI viu a foto no
CAMAÇARI NOTÍCIAS e HNI responde que sim. MAIQUINHO diz que saiu da casa onde estava
e que nem voltou mais para buscar a roupa dele. MAIQUINHO diz que está precisando de uma
casa para guardar as COISAS ou então uma PIVETA para guardar. MAIQUINHO salienta que
HNI não pode guardar no mesmo lugar onde ele dorme e HNI diz que sabe disso. MAIQUINHO
fala que vai deixar SETE com HNI e depois que ele “desembolar” ele coloca mais.” (fls. 264 dos
Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: MAIQUINHO X ADRIANA
Data da chamada: 30/03/2014
Hora da Chamada: 16h56min.
Degravação: “ADRIANA diz que pesou e lá só tem “quinze ponto vinte”. MAIQUINHO pergunta
se não é quinze ponto dois e ensina a ela como usar a balança, diz que ela tem que colocar dois
zeros. Fala que ela tem que ir apertando e diz que não tem como ELE ter mandado “vinte e cinco”
e dar “quinze”. ADRIANA fala que não dá isso e MAIQUINHO insiste que ela olhe de novo. Ela
diz que mudou e mesmo assim acha que tem pouco. Ele orienta que as BALINHAS ela tem que
pesar com dois zeros e vai orientando que são OITO MILIGRAMAS e não OITO GRAMAS. Ela
vai pesando e passando a ele o que está aparecendo no visor da balança.” (fls. 264 dos Autos em
apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)

Apurou-se que, após a prisão do Recorrente e da maioria dos componentes da quadrilha, o
Apelante, mesmo de dentro do sistema prisional, continuou orientando a sua companheira, Fernanda
da Conceição dos Santos, a manter o comando do tráfico de entorpecente em Camaçari, consoante
transcrições abaixo:
Interlocutores: FERNANDA X MAIQUINHO
Data da chamada: 19/06/2014
Hora da Chamada: 21h53min.
Interlocutor: 7183463572
Degravação: “FERNANDA fala que está levando uma sacola para guardar na casa de GILNARA.
Comenta que amanhã ela vai viajar e terá que arranjar outra casa para guardar. MAIQUINHO
pergunta se ela achou o chapéu. FERNANDA responde que não achou. E pergunta se MAIQUINHO perguntou quanto ficou o leite. MAIQUINHO responde que não. FERNANDA explica que
mandou para “ele” 350 do “leite”, 250 do óleo e R$ 50 que ficou faltando do menino. E diz que
para ele mandou exatos R$ 600,00, fora os R$ 50 do menino. E agora mandou o restante, os R$
250,00 do óleo para pegar hoje e ele mandou uma mensagem dizendo que estava faltando 450,00,
então ficou por 500. MAIQUINHO fala que foi 750,00. FERNANDA comenta que ele falou que era
mais caro. MAIQUINHO pede para ela mandar uma mensagem dizendo que ele (MAIQUINHO)
quer saber de quanto colocou “as 25” na mão dele. FERNANDA comenta que pretende colocar
para vender churrasco junto com ADRIANA, lá embaixo. Em frente ao de CINTIA.” (fls. 304/305
dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: MAIQUINHO X HNI (HOMEM NÃO IDENTIFICADO)
Data da chamada: 08/08/2014
Hora da Chamada: 18h47min.
Degravação: “MAIQUINHO fala da qualidade da DROGA. HNI pede a MAIQUINHO para mandar separar 50. Pergunta se pode ser agora. MAIQUINHO diz que vai ver. HNI fala que pode
deixar para amanhã, pois ele ainda tem. MAIQUINHO fala que acha melhor. HNI pergunta se
tem previsão para ele sair. MAIQUINHO comenta que não tem nada para prendê-lo. Avisa que
vai só dar uma resposta. Pergunta o melhor horário para ele. HNI diz que no mesmo horário de
18h, em diante. MAIQUINHO combina 18h, 18h30min.” (fls. 335 dos Autos em apenso nº 030390636.2013.8.05.0039)
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Interlocutores: MAIQUINHO X HNI (HOMEM NÃO IDENTIFICADO)
Data da chamada: 08/08/2014
Hora da Chamada: 19h02min.
Degravação: “MAIQUINHO fala das 100 é da que vinha, pois aquela ele teve que fortalecer ao
cara da outra cela. Avisa que a moeda do CHOCOLATE vai chegar segunda. HNI fala que na hora
que chegar tem mais. MAIQUINHO pede para ele guardar 100. E lembra-se das 25 que vinha. HNI
fala que vai mandar 125 para ele. MAIQUINHO fala sobre da qualidade da droga que chegou lá.
HNI fala que vai para The Best com BIZARRO, NANDINHO. MAIQUINHO pede a HNI ir falar
com o parceiro trocar o negócio, 20 reais da BERMUDA. HNI pergunta por ALVINHO. MAIQUINHO fala que não sabe. HNI sugere MAIQUINHO mandar ALVINHO pegar e levar na casa de
SORÓ cortar. Depois conta que o Oficial de Justiça esteve lá. MAIQUINHO diz que ele não está
nessa. HNI conta que o Oficial de Justiça veio saber onde MARQUINHO está, para mandar autorização para ele vir a audiência, que ele e ERIC vão ser soltos dia 26. MARQUINHO pede a senha
de ERIC.” (fls. 337 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)

Comprovou-se, também, a parceria efetuada entre o Recorrente e o Codenunciado Ronaldo
Barreto Oliveira, vulgo “Ronaldinho”, o qual, além de trabalhar para o Apelante na entrega de substâncias entorpecentes ma região de Camaçari, também fazia pedido de drogas com outro traficante de
vulgo “Nana”, conforme se depreende das conversas interceptadas, senão veja-se:
Interlocutores: MAIQUINHO X NALDINHO
Data da chamada: 21/08/2013
Hora da Chamada: 20h34min.
Degravação: “NALDINHO diz que NANA pediu para ligar para ele. MAIQUINHO pergunta
se NALDINHO sabe onde é a casa da AVÓ de FERNANDA. NALDINHO fala que não sabe.
MAIQUINHO pergunta se NALDINHO sabe onde é MARÉ. NALDINHO fala que sabe. MAIQUINHO diz que chegando em MARÉ na esquina vão ter dois pivetes e explica que é para NALDINHO falar que ele mandou ir até lá. MAIQUINHO fala que a casa de RAFAEL é em frente a
MARÉ, uma casa da esquina de cor AMARELA. MAIQUINHO pede para que NALDINHO não
páre lá para que a mãe de RAFAEL não frustre. MAIQUINHO pede para que NALDINHO chegue em qualquer PIVETE da esquina e fale que quer ver RAFAEL. MAIQUINHO diz que é para
NALDINHO falar para RAFAEL que NANA disse
que as dez deu para o PIVETE são
para dar cinco e deixar cinco para o PIVETE.” (fls. 108/109 dos Autos em apenso nº 030390636.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RAFAEL X AILSON X RONALDINHO
Data da chamada: 10/08/2013
Hora da Chamada: 21h51min.
Interlocutor: 7183481930
Degravação: “RAFAEL passa o telefone para RONALDINHO falar com AILSON. RONALDINHO
fala que já fez o dinheiro. Diz que é para ele mandar RAFAEL ir lá buscar. AILSON pergunta se ele
já deu dinheiro para DONA FLOR. RONALDINHO responde que sim. AILSON manda RAFAEL
pegar 15 para RONALDINHO. RAFAEL fala que os R$ 190 AILSON não mandou ainda. AILSON
diz que é para ele tirar do de DONA FLOR. RAFAEL fala que é nenhuma. AILSON fala que se
NEM pagar, é para 5 e dar para ela mais tarde. RAFAEL diz que vai pegar essa daí para ela dar
para ele.” (fls. 118 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RAFAEL X MAICON (MAIQUINHO)
Data da chamada: 10/08/2013
Hora da Chamada: 22h41min.
Degravação: “RAFAEL fala que não está mais com DONA FLOR e pede para MAICON ligar para
ela. MAICON pergunta se ele já deu o negócio para RONALDINHO. RAFAEL responde que sim
e conta que ele reclamou bastante. MAICON pergunta pelo negócio que estava lá, as 5. RAFAEL
fala que já entregou tudo nas mãos dele. As 15 já estão nas mãos dele. MAICON diz que quando
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mandar ele pegar o negócio, não vai mais falar com ninguém que está com o negócio na mão.” (fls.
118 dos Autos em apenso nº 0303906-36.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RAFAEL X MAICON (MAIQUINHO)
Data da chamada: 13/08/2013
Hora da Chamada: 20h07min.
Degravação: “RAFAEL fala que tem 139.6. MAICON pede para RAFAEL confirmar quanto deu.
RAFAEL fala que deu 139.6 mais 5.2. MAICON pergunta se sobrou do farelo. RAFAEL diz que
não sobrou nada. MAICON pergunta se ele pesou de duas vezes. MAICON pergunta quanto deu.
RAFAEL fala que deu 144.8. E pergunta quantas deve fazer. HNI manda RAFAEL levar duas de
4.6 e uma de 4.7 para entregar para RONALDINHO. RAFAEL pergunta pelas 5 de GODÉ. MAICON fala que a dele pode levar quando for descer.” (fls. 121 dos Autos em apenso nº 030390636.2013.8.05.0039)
Interlocutores: RONALDINHO X MAIQUINHO
Data da chamada: 09/08/2013
Hora da Chamada: 11h23min.
Interlocutor: 7183012722
Degravação: “RONALDINHO comenta que MAIQUINHO mandou RAFAEL dar as cinco, só que
ele ficou enrolado. MAIQUINHO pergunta se pegou só 10. RONALDINHO confirma que pegou
só dez e diz que não acabou. MAIQUINHO pergunta se ele deu as cinco de NEM ontem. RONALDINHO responde que não. Conta que falou com RAFAEL para pegar as cinco, só que ele pegou
a rua de RAILSON. Cita que até NEM queria pegar cinco. MAIQUINHO comenta que ele estava
ajeitando o LEITE, que ia chegar ontem noite. E que pediu para ele descer quando terminasse de
ajeitar, com as cinco de NEM, pois ela já deu o dinheiro. RONALDO diz que ele (RAFAEL) estava
na bruxa ontem. MAIQUINHO diz que deu um jogo de 50 a ele.” (fls. 123 dos Autos em apenso nº
0303906-36.2013.8.05.0039)

Indubitável, portanto, a ligação existente entre Ueberton Santos da Silva, vulgo “Maiquinho”, ora Apelante, com o Codenunciado Ronaldo Barreto Oliveira, vulgo “Ronaldinho”, bem como
com os demais integrantes da súcia, todos associados com uma certa estabilidade e permanência,
inclusive exercendo as suas atividades de forma definida, e visando a mercancia das substâncias entorpecentes ilícitas.
Destarte, restou devidamente comprovado o dolo por parte do Apelante de se associar com
estabilidade e permanência, tendo em vista que a reunião dos integrantes da súcia objetivando a mercancia não ocorreu de forma ocasional.
Em suma, consoante prova extraída do conteúdo das interceptações telefônicas, corroborada, em juízo, pelos depoimentos dos Policiais, o Apelante associou-se para a prática do crime de
tráfico de entorpecente na companhia de, ao menos, uma pessoa.
Por outro lado, segundo entendimento jurisprudencial consolidado, o delito de associação para
o tráfico é autônomo em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, sendo desnecessária a apreensão
de drogas ou a elaboração do laudo toxicológico para fins de comprovação da materialidade delitiva.
Nesse sentido, vem decidindo o Egrégio Supeior Tribunal de Justiça, senão veja-se:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO PELO
CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO
DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
NÃO CONHECIMENTO. 1. Muito embora não tenha sido comprovada a materialidade no tocante ao tráfico de drogas, o que ensejou a absolvição do paciente quanto à referida conduta, é
plenamente possível a condenação pelo crime de associação para o tráfico, haja vista que trata-se
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de delitos autônomos, não havendo falar em relação de interdependência entre eles. Para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico.
É indispensável, tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais
pessoas, para a prática da narcotraficância. (...) 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 335.839/
SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
02/02/2016, DJe 19/02/2016, STJ) - Grifos do Relator
RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SEQUESTRO E TORTURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
DA DROGA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
DELITO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. DELITOS AUTÔNOMOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 35 DA LEI DE DROGAS.
ANÁLISE DOS REQUISTIOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS
EM PARTE. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. (...) 3. Para a configuração do delito previsto
no art. 35 da Lei n.º 11.343/06 é desnecessária a comprovação da materialidade quanto ao delito
de tráfico, sendo prescindível a apreensão da droga ou o laudo toxicológico. É indispensável,
tão somente, a comprovação da associação estável e permanente, de duas ou mais pessoas, para
a prática da narcotraficância. (...) 9. Recursos especiais providos em parte. Concessão de habeas
corpus de ofício em favor de corréus. Absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, por
ausência de materialidade delitiva, e retorno dos autos à Corte de origem para nova análise da
primeira fase da dosimetria da pena, afastada a consideração negativa das circunstâncias
da personalidade e da conduta social com base em fundamentos genéricos. (REsp 1598820/
RO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
30/06/2016, DJe 01/08/2016, STJ) - Grifos do Relator

Destarte, diante de tais considerações, entendo que a palavra dos milicianos, no caso concreto, possui credibilidade suficiente para, juntamente com as interceptações telefônicas, atestarem
a materialidade e autoria da conduta delitiva imputada ao Apelante, tipificada no art. 35 da Lei nº
11.343/03, afastando, assim, a pretensão absolutória.
3. Do cabimento da pretensão absolutória em relação ao delito de tráfico de entorpecentes
O Recorrente fustiga, ainda, o decreto condenatório, sob o fundamento de que não teriam
sido reunidas provas suficientes da autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, pugnando pela sua absolvição.
Nesse passo, verifica-se, após a análise das provas coligidas aos Autos, não ser possível
concluir pela incursão do ora Recorrente na conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei nº
11.343/2006.
De fato, considerando-se que, in casu, nenhuma droga foi apreendida em poder do Apelante,
consoante se pode extrair dos depoimentos dos policiais civis ouvidos em Juízo, não há suporte probatório que possa embasar, de maneira irrefutável, a condenação do Recorrente no delito de tráfico
de drogas, senão veja-se:
Depoimento da testemunha Pedro Fernandes (Delegado de Polícia) na fase judicial (fls.
298/299): “(...) Que as denúncias iniciaram em Junho de 2013; que a operação narcóticos durou
mais de um ano; que a operação não se encerrou; que durante a prisão de Ueberton foi registrado
que o mesmo continuava falando sobre tráfico de drogas; que na época em que estava solto Ue233
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berton foi conduzido à Delegacia junto com Eric e outras pessoas por tráfico de drogas; que não
sabe o motivo, mas somente Eric permaneceu preso; que não foi apreendida substância ilícita em
poder de Ueberton; (...).” - Grifos do Relator
Depoimento da testemunha Marivaldo Ferreira de Souza (Policial Civil) na fase judicial (fls.
300): “(...) Que no momento da prisão Ueberton não tinha nada de ilícito em seu poder; que não
presenciou Ueberton praticando ou portando algo ilícito;(...).” - Grifos do Relator
Depoimento da testemunha Adilson Pinho Silva (Policial Civil) na fase judicial (fls. 301): “(...)
Que participou da prisão dos acusados; que Maiquinho não estava com material ilícito no momento de sua prisão; que Maiquinho tinha saído da casa de Railda pouco antes de ser preso; que
não presenciou Maiquinho praticando tráfico de drogas ou portando material ilícito, apenas
ouviu dizer pelo disk denúncia; (...) que o material foi aprendido na casa de Ailson; que o material
eram drogas;(...).” - Grifos do Relator

Impende esclarecer que os Autos de Exibição e Apreensão (fls. 114 e 131) e os Laudos de Constatação Preliminar constantes dos Autos (fls. 115 e 146) e utilizados para embasar a condenação se referem a processos estranhos à Ação Penal de origem, tombados sob os nºs 0302272-68.2014.8.05.0039
e 0302177-38.2014.8.05.0039, nos quais não foi oferecida denúncia em desfavor do Apelante.
É de ver-se que, embora os fatos apurados nas referidas ações penais estejam interligados
aos fatos que originaram a ação penal sub judice, na medida em que se trata de organização criminosa
de grande porte, onde as circunstâncias devem ser investigadas em conjunto, e não de forma isolada,
a ausência de decisão condenatória nos mencionados processos impede que os referidos documentos
sejam utilizados em desfavor do Apelante, sob pena de antecipação do mérito do julgamento e em
atenção do princípio da presunção de inocência.
Nesse contexto, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, modificando o posicionamento anterior, vem decidindo, em recentes julgados, que é imprescindível a apreensão de droga e consequente
realização de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade do delito de tráfico
de entorpecentes, não podendo esta ser aferida por outros meios, a exemplo da interceptação telefônica e da prova testemunhal, senão veja-se:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO
OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LUCRO PELO ACUSADO. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. (…)
TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE TÓXICOS COM O ACUSADO
OU COM AS MENORES QUE COM ELE SE ENCONTRAVAM. INEXISTÊNCIA DE LAUDO
QUE COMPROVE QUE A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE SERIA APTA A CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. COAÇÃO ILEGAL CONFIGURADA. TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. 1. Conquanto existam precedentes em que, na hipótese de inexistência de apreensão da
droga, dispensam laudo para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes,
a melhor compreensão é a que defende a indispensabilidade da perícia no crime em questão. 2.
A constatação da aptidão da substância entorpecente para produzir dependência, ou seja, para
viciar alguém, só é possível mediante perícia, já que tal verificação depende de conhecimentos
técnicos específicos. Doutrina. (...) 4. Na hipótese em exame, verifica-se que nenhuma droga foi
encontrada em poder do acusado ou das menores que com ele se encontravam, e, por conseguinte,
não foi efetivada qualquer perícia que ateste que ele teria fornecido às adolescentes substâncias
entorpecentes, circunstância que impede que seja incriminado pelo ilícito tipificado no artigo 33
da Lei 11.343/2006, já que ausente a comprovação da materialidade delitiva. 5. Recurso parcialmente provido apenas para determinar o trancamento da ação penal no tocante ao crime de tráfico
de drogas. (RHC 65.205/RN, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
12/04/2016, DJe 20/04/2016,STJ) - Grifos do Relator
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RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, SEQUESTRO E TORTURA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA DROGA. CONDENAÇÃO BASEADA EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO DELITO. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. CONDENAÇÃO
PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSIBILIDADE. DELITOS
AUTÔNOMOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DOSIMETRIA.
PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. CONSIDERAÇÕES GENÉRICAS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 35 DA LEI DE
DROGAS. ANÁLISE DOS REQUISTIOS DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS EM PARTE. CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO. 1. De acordo com recentes
julgados das Turmas integrantes da Seção de Direito Penal desta Corte, é imprescindível a
apreensão e consequente realização do laudo toxicológico definitivo para a condenação pela
prática do crime de tráfico ilícito de drogas, sob pena de ser incerta a materialidade do delito.
Ressalva do entendimento da Relatora. 2. No caso em análise, não houve a apreensão de droga
com nenhum dos acusados, tendo as instâncias ordinárias concluído que a materialidade
do delito teria sido demonstrada pelos depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas,
que indicaram o tráfico de 36 quilos de cocaína, droga que não chegou a seu destino final em
razão de sua subtração por parte dos acusados durante o seu transporte. Absolvição dos
recorrentes quanto ao delito de tráfico ilegal de drogas, em conformidade com a jurisprudência deste Sodalício. (...) 9. Recursos especiais providos em parte. Concessão de habeas corpus
de ofício em favor de corréus. Absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas, por ausência
de materialidade delitiva, e retorno dos autos à Corte de origem para nova análise da primeira
fase da dosimetria da pena, afastada a consideração negativa das circunstâncias da personalidade e da conduta social com base em fundamentos genéricos. (REsp 1598820/RO, Rel.
Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016,
DJe 01/08/2016, STJ)– Grifos do Relator
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 33 E 35
DA LEI Nº 11.343/06. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ARGÜIÇÃO APÓS SENTENÇA.
MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO.IMPRESCINDIBILIDADE
PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO.ABSOLVIÇÃO. REGIME MENOS
GRAVOSO. POSSIBILIDADE EM TESE. AFERIÇÃO IN CONCRETO DEVE SER REALIZADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.(...) 4. Em crimes de drogas é imprescindível o exame pericial no corpo do delito, na forma do art. 158 do CPP.5.
Conforme a orientação atual desta Sexta Turma, a ausência do laudo toxicológico definitivo
impõe a absolvição pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, pois incerta a materialidade
do delito.(...)7. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, a fim de absolver
o paciente pelo crime de tráfico de drogas e, quanto ao remanescente delito de associação para
o tráfico, afastado o óbice da quantidade de pena, determinar que o Juízo das execuções proceda a nova fixação do regime inicial, exame do cabimento de penas substitutivas e análise
de eventual cumprimento integral da pena por esse delito. (HC 213.643/RJ, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 18/05/2016) – Grifos do Relator

Assim, em que pese a autoria delitiva ter restado comprovada de forma inconteste mediante
os depoimentos colhidos em Juízo e as conversas telefônicas interceptadas por ordem judicial, a ausência de apreensão da droga torna incerta a materialidade do delito de tráfico de drogas, sendo a prova coligida nos Autos frágil para embasar um decreto condenatório, não havendo nenhum elemento
contundente nos Autos apto a comprovar a comercialização de substância entorpecente apta a causar
dependência física ou psíquica.
Com efeito, não há nos Autos elementos que possam assegurar o envolvimento do Recorrente na prática da mercancia, de modo que a sua conduta não pode ser enquadrada no delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.
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No caso dos autos, o conjunto probatório se mostra frágil e inapto para lastrear o édito
condenatório, devendo ser acolhido o princípio do in dubio pro reo para absolver o Recorrente da
imputação de tráfico ilícito de entorpecentes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.
Em relação ao Codenunciado Eric dos Santos Cavalcante, embora este não tenha interposto
recurso de Apelação, consoante se extrai da certidão de fls. 574 dos Autos, imperiosa se mostra a
extensão do decreto absolutório em favor do referido Corréu, pelos mesmos fundamentos, pois, em
relação a este, também não restou provada nos Autos a materialidade delitiva.
Com efeito, como já ressaltado acima, em que pese o Auto de Exibição e Apreensão e o
Laudo de Contestação de fls. 114/115 indicarem a apreensão de certa quantidade de entorpecentes
em poder do referido Corréu, mencionados documentos referem-se à Ação Penal estranha aos Autos,
tombada sob o nº 0302272-68.2014.8.05.0039, na qual ainda não houve decreto condenatório.
Assim, diante da impossibilidade de utilização dos documentos supra referidos para embasar
o decreto condenatório no caso sub judice, mormente por não terem sido ainda valorados pelo Juízo
competente e em atenção ao princípio constitucional da presunção da inocência, bem como por não
ter sido apreendida qualquer substância entorpecente em poder do citado Corréu nos presentes Autos,
o decreto condenatório não deve ser mantido.
Destarte, diante da fragilidade do conjunto probatório, imperioso se mostra o acolhimento
do princípio do in dubio pro reo para absolver o Corréu Eric dos Santos Cavalcante da imputação
de tráfico ilícito de entorpecentes, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e conforme inteligência
do art. 580, do Código de Ritos.
4. Do pleito de reanálise da dosimetria da pena
Analisando a sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que o ilustre juiz sentenciante fixou, para o delito de tráfico de drogas, a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e
500 (quinhentos) dias-multa, e, para o delito de associação para o tráfico, a pena em 03 (três) anos de
reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.
No tocante ao pleito de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006,
é de ver-se que a referida pretensão encontra-se prejudicada, considerando-se que o Apelante que foi
absolvido da imputação referente ao delito previsto no art. 33 da lei nº 11.343/2006.
Em relação ao delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, além de não ter a defesa se
insurgido no tocante à dosimetria da pena, verifico que a reprimenda foi fixada no mínimo legal, não
havendo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida de ofício.
À luz do que prevê o art. 33, ˜§ 2º, alínea “c”, do CP, bem como diante da absolvição pelo
delito de tráfico de drogas, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda para
o aberto.
Tendo em vista o quantum da pena definitivamente fixado, bem como em razão do preenchimento dos demais requisitos previstos no art. 44 do CP, impõe-se a substituição da pena privativa de
liberdade por duas penas restritivas de direitos, que deverão ser especificadas, oportunamente, pela
Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas – VEPMA, nos termos do art. 44, § 2º, do CP.
No concernente à possibilidade de detração, esta prevista no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, alterado recentemente pela Lei nº 12.736/2012, registro que, como forma de segurança
jurídica das decisões judiciais, esta deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, tendo em vista
que este, pela própria responsabilidade que lhe é atribuída pela lei, detém maiores informações que
asseguram a exatidão dos dados referentes à segregação a que se submeteu o Réu, motivo pelo qual
deixo de proceder à sua aplicação, determinando, entretanto, que seja imediatamente aferida pelo
referido Juízo.
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5. Do pleito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade
O Apelante pleiteou o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, aduzindo que o
provimento integral ou parcial do seu recurso poderia ensejar a sua absolvição ou a fixação de regime
diverso do fechado para o início de cumprimento da reprimenda corporal.
Assiste razão à defesa, uma vez que, tendo sido substituída a sanção corporal por penas restritivas de direitos e, considerando a vedação à reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa,
deve o Apelante aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação.
Com efeito, considerando-se a reforma parcial da sentença vergastada, a execução provisória
deverá adequar-se às alterações na condenação contidas no presente Acórdão, o que ensejaria, em
princípio, o início do cumprimento das penas restritivas de direitos impostas ao Apelante.
Ressalte-se, entretanto, que, embora os Tribunais Superiores pátrios venham admitindo a
execução provisória da pena em caso de manutenção da condenação em segunda instância, in casu,
por ter sido a sanção corporal convertida em restritivas de direitos, descabido falar-se em execução
provisória, pois, nos termos do art. 147 da LEP, exige-se o trânsito em julgado da sentença para que
seja promovida a execução das penas restritivas de direitos, in verbis:
Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da
execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo,
para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a
particulares.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, adotou este posicionamento,
com o qual perfilho do entendimento, senão vejamos:
“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO, POR CARÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA
DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 147
DA LEP. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...) 3. Segundo a jurisprudência da Quinta Turma desta Corte, não há falar em execução
provisória de pena restritiva de direitos, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
tendo em vista que encontra-se em pleno vigor o art. 147 da LEP. Isso porque, se não houve declaração de inconstitucionalidade nem interpretação conforme, por parte do Supremo ou sequer
da Corte Especial deste STJ, não se pode recusar aplicação ao dispositivo, sob pena de afronta à
Constituição, à própria lei em referência, bem assim à Súmula Vinculante n. 10. 4. Habeas corpus
não conhecido. Ordem concedida de ofício para determinar apenas a suspensão da execução
provisória da pena restritiva de direitos, até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.” (HC 389.676/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
04/04/2017, DJe 07/04/2017, STJ) – Grifos do Relator

Assim, diante da substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos, deve ser
concedida ordem de Habeas Corpus em favor do Recorrente Ueberton Santos da Silva, colocando-o imediatamente em liberdade, se por outro motivo não estiver preso, devendo cópia do presente
Acórdão servir como alvará de soltura.
O voto, portanto, é no sentido de conhecer do Apelo, rejeitar a preliminar de nulidade suscitada, e, no mérito, dar provimento parcial ao Recurso, para reformar a sentença penal condenatória
e determinar a absolvição do Recorrente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, alterando-se
o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea c, do CP,
além de determinar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por duas penas restritivas
de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, concedendo-se Habeas Corpus em favor deste, deter237
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minando-se, ainda, a extensão da decisão absolutória em favor do Corréu Eric dos Santos Cavalcante,
nos termos do art. 580 do CPP, mantendo-se a sentença recorrida em seus demais termos.
Determino que a Secretaria da 2ª Câmara Criminal proceda ao desentranhamento dos documentos juntados às fls. 102/122 e 124/150, pois estes se referem a processos estranhos à ação penal de
origem, tombados sob os nºs 0302272-68.2014.8.05.0039 e 0302177-38.2014.8.05.0039.”
Diante do exposto, acolhe esta 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia o voto através do qual se conhece do Apelo, se rejeita a preliminar de nulidade
suscitada e, no mérito, se dá provimento parcial ao mesmo, para reformar a sentença penal
condenatória e determinar a absolvição do Recorrente em relação ao delito de tráfico de entorpecentes, alterando-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea c, do CP, além de determinar a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por
duas penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2º, do CP, concedendo-se Habeas Corpus
em favor deste, determinando-se, ainda, a extensão da decisão absolutória em favor do Corréu Eric
dos Santos Cavalcante, nos termos do art. 580 do CPP, mantendo-se a sentença recorrida em seus
demais termos.
*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0000098-45.2017.8.05.0237. Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Des. Julio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 18/06/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, II, DO CPB 1) PRELIMINAR DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE SUA INTIMAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL AO ATO
PROCESSUAL, CONSOANTE ARTIGO 370, § 4º, DO CPP E 41, IV, DA
LEI Nº. 8.625/93. DELITO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. DOMINUS LITIS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 127
DA CR. ATIPICIDADE FORMAL ABSOLUTA. ARTIGO 564, III, “D”, DO
CPP. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA ASSENTADA DE INSTRUÇÃO. 2) CONCLUSÃO: RECURSO CONHECIDO
E, DE OFÍCIO, DECRETADA A NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE
DO MÉRITO.
ACÓRDÃO
Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 00000098-45.2017.8.05.0237,
da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, sendo Apelante Edvaldo Costa da Silva e, Apelado,
o Ministério Público do Estado da Bahia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER
o recurso de Apelação interposto e E, DE OFÍCIO, DECRETAR A NULIDADE DO FEITO A
PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO
MÉRITO, consoante relatório e voto em anexo.
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RELATÓRIO
Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por Edvaldo Costa da Silva, em face de
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo
dos Campos/BA, nos autos da ação penal em epígrafe.
Narra a inicial (fls. 02/03), in verbis:
“Extrai-se dos autos, que no dia 12/01/2017, por volta das 18h00min, o ora denunciado, após
desentender com a vítima, por ciúmes, pegou o celular da mesma e jogou contra a parede, danificando-o. Narra os autos, que, no dia seguinte (13/01/2017), por volta das 17:00 h, o denunciado
pegou os móveis da casa onde morava com a vítima, colocou todos para fora da casa e ateou fogo,
vindo a queimar apenas o sofá e o armário, pois o filho da vítima com outra pessoa, retirou os
demais. Depreende ainda dos autos, que após colocar fogo nos móveis, o denunciado ainda estava
de porte de uma faca, que seria para matar a vítima, uma vez que o mesmo não aceita o fim do
relacionamento, e a vítima não quer mais conviver com o ora denunciado, pois não suporta mais
o tratamento grosseiro e os ciúmes.”

Por tais fatos, restou o Insurgente denunciado nos artigos 147 e 163, do Código Penal, na
forma da lei 11.340/2006.
A exordial foi recebida em 21/08/2017 (fls. 42/43), ao passo que fora apresentada Resposta,
às fls. 56/57.
A audiência de instrução ocorreu à fls. 66/71, SEM A PRESENÇA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, com Alegações Finais apresentadas, respectivamente, pela acusação (fls. 72/76) e defesa
(fls. 79/82).
Sobreveio Sentença (fls. 85/89), que julgou procedente, em parte, a Denúncia, para absolver o
Apelante do delito previsto no artigo 147 do CPB, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, bem assim
condená-lo pelo crime de Dano qualificado, entabulado no artigo 163, § único, II, do CPB.
Dessa forma, procedeu ao cálculo da reprimenda, nos seguintes moldes: Durante a primeira
etapa, valorou neutras as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja, 06 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, o Magistrado a quo compensou a
atenuante prevista no artigo 65, II, “d”, do CPB, com a agravante prevista no artigo 61, II, “f”, do CPB,
ratificando a pena anteriormente fixada. No estágio derradeiro, dada inexistência de causas de diminuição ou aumento, tornou a sanção basilar como definitiva, em regime aberto, substituindo-a
por uma restritiva de direitos, concernente na prestação pecuniária no valor de 02 (dois) salários-mínimos, com espeque na inteligência insculpida pelos artigos 44, § 2º e 45, § 1º, do CPB.
Em 27/06/2019, foram abertas vistas ao Ministério Público, acerca da Sentença, o qual não
recorreu, conforme certidão datada de 25/07/2019, fl. 90.
Disponibilizou-se o decisum no diário da justiça eletrônico para a defesa, 18/09/2019, com
apresentação de Recurso de Apelação em data anterior, 17/09/2019, fl. 96, pugnando pela apresentação
de razões por ocasião da subida dos autos a esta instância.
À fl. 105, Termo de Distribuição a este Relator, 11/12/2019, tendo sido o feito despachado
no dia imediatamente posterior, deferindo o pedido da defesa para apresentar as razões, intimando-a
para fazê-lo, no prazo de lei, com remessa posterior ao Juízo Primevo para que o Ministério Público
ofertasse as Contrarrazões e, por fim, vistas à Procuradoria de Justiça, para Parecer.
As razões vieram às fls. 107/108-v, pleiteando a absolvição do Recorrente, por atipicidade da
conduta, asseverando não constituir crime a destruição de coisas próprias.
O Ministério Público apresentou Contrarrazões às fls. 114/115, pelo conhecimento e improvimento do Recurso, requerimento que foi ratificado pela Procuradoria de Justiça, às fls. 118/121.
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VOTO
Conhece-se do Recurso, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade. Passa-se, portanto, à sua análise.
1 – PRELIMINAR DE OFÍCIO.
1.1 – AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA INTIMAÇÃO, IMPRESCINDÍVEL AO ATO
PROCESSUAL, CONSOANTE ARTIGO 370, § 4º, DO CPP E 41, IV, DA LEI Nº. 8.625/93. DELITO DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. DOMINUS LITIS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. ARTIGO 127 DA CR. ATIPICIDADE FORMAL ABSOLUTA. ARTIGO
564, III, “D”, DO CPP. NULIDADE DE TODOS OS ATOS PRATICADOS A PARTIR DA
ASSENTADA DE INSTRUÇÃO.
Da minuciosa anamnese processual, vislumbra-se que o Parquet estava ausente na assentada
de instrução, inexistindo comprovação de sua intimação para tal mister, embora tenha apresentado
Alegações Finais e Contrarrazões à Apelação, sem ter mencionado absolutamente nada sobre o assunto.
Outrossim, deixou de fazê-lo a Procuradoria de Justiça, por ocasião de seu opinativo.
Saliente-se, preambularmente, que o feito em epígrafe versa sobre crime de Dano Qualificado, previsto no artigo 163, II, do Estatuto Repressivo, no qual o Ministério Público é o titular, visto
tratar-se de ação pública incondicionada.
Pois bem. O Ministério Público é, consoante artigo 127 da Constituição da República, “instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.”
No Brasil, sedimentou-se o sistema processual acusatório, que nas palavras de Geraldo
Prado, em sua obra Sistema Acusatório: a conformidade constitucional das leis processuais penais,
3ª edição, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2005, pág. 114, “caracteriza-se pela presença de
partes distintas, contrapondo-se acusação e defesa em igualdade de condições, e a ambas se sobrepondo um juiz, de maneira equidistante e imparcial. Aqui, há uma separação das funções de acusar,
defender e julgar.”
Significa dizer, logo, a nítida separação entre as funções de acusar e julgar, de forma que,
não incumbe ao juiz imiscuir-se na produção da prova, a qual cabe às partes. Pelo contrário, o Juiz
deve preservar a sua imparcialidade e assegurar os direitos e garantias fundamentais durante toda a
persecução penal.
Justamente por essa razão, a Lei 8.625/93, artigo 25, V, prevê que é função do Ministério
Público “manifestar-se nos processos em que sua presença seja obrigatória por lei e, ainda, sempre
que cabível a intervenção, para assegurar o exercício de suas funções institucionais, não importando
a fase ou grau de jurisdição em que se encontrem os processos.”
In casu, o Magistrado a quo não só presidiu a instrução probatória, como também substituiu
uma das partes processuais (MP), violando o Sistema Acusatório e o Princípio Constitucional do
Contraditório, previsto na Constituição da República, em seu art. 5º, inciso LV.
Como entabulado adrede, trata-se de ação pública incondicionada, sendo, portanto, obrigatória a presença do Parquet em todos os atos processuais, haja vista ser o dominus litis.
Nessa linha de intelecção, prevê o artigo 41, IV, da lei 8.625/93, que é prerrogativa do MP
“receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição, através da entrega dos autos
com vista”, sendo o dispositivo em testilha equidistante à inteligência do artigo 370, § 4º, do CPP.
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No caso sob exame, não há prova coligida aos autos de que o Parquet tenha sido intimado
para que se fizesse presente à colheita de provas, portanto, em inobservância com os preceitos legais.
As atipicidades processuais, assim chamadas para designar os atos praticados em desconformidade com a lei ou aos princípios legais e constitucionais, podem estar sujeitas à sanção de nulidade,
que visa à renovação de tais atos, ou a sua supressão, para efetivar os ditames previstos pelo legislador
ordinário e constituinte.
Entrementes, para que seja decretada tal sanção, mister se faz uma prévia análise do chamado prejuízo. Em algumas hipóteses, a atipicidade processual é tão patente que se faz desnecessária a
produção de prova para comprovar tal requisito, de modo que este se mostra de forma evidente, geralmente contrariando normas constitucionais. Nestes casos, a doutrina costuma intitular sua sanção
de nulidade absoluta.
Noutros casos, o denominado prejuízo não é constatado de logo, prima facie, sendo necessária a demonstração do dano efetivamente sofrido pela parte que o suscita. Esta espécie de sanção é
chamada pela doutrina de nulidade relativa.
Sobre o tema, vale trazer o trecho do magistério de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio Scarance Fernandes:
Já com relação às nulidades relativas, o prejuízo deverá sempre ser demonstrado, jamais sendo
evidente, pois o prejuízo não é constatado desde logo, como pode ocorrer nas nulidades absolutas, em razão do que se exige alegação e demonstração do dano pelo interessado no reconhecimento do vício.
(...) Isso não significa que em todos os casos se exija a produção de prova da ocorrência do
prejuízo; normalmente essa demonstração se faz através de simples procedimento lógico, verificando-se a perda da faculdade processual conferida à parte ou o comprometimento dos elementos colocados à disposição do juiz no momento da sentença tiveram influência no resultado
final do processo.
Afirma-se que as nulidades absolutas não exigem demonstração do prejuízo, porque nelas o mesmo costuma ser evidente. (...) (As Nulidades no Processo Penal. 11ª edição, revista, atualizada e
ampliada. Págs. 26-27)

No caso em tela, a realização da audiência de instrução, sem a presença do órgão do Ministério Público, constitui vício insanável, visto que não houve intervenção do órgão de acusação em
nenhum momento, durante a colheita das provas orais.
O artigo 564, inciso III, d), do CPP, preceitua ipse literis:
Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
(...) III - por falta das fórmulas ou dos termos seguintes:
d) a intervenção do Ministério Público em todos os termos da ação por ele intentada e nos da
intentada pela parte ofendida, quando se tratar de crime de ação pública; (grifos nossos)

Com efeito, é obrigatória a intervenção do Ministério Público em todos os termos dos feitos
por ele intentados (ação pública), o que inclui, inexoravelmente, o dever de presença em audiência,
visto que, caso contrário, levaria ao absurdo do Juízo fundamentar sua decisão em elementos pautados, exclusivamente, nas provas por si próprio colhidas.
Neste sentido, forçoso reconhecer, ex officio, a atipicidade processual como impossível de ser
sanada, face a violação ao sistema acusatório e, por conseguinte, o manifesto prejuízo que acarreta
à efetividade do contraditório e à própria decisão, devendo o processo retornar ao estágio anterior à
mácula, para renovação da instrução processual.
Veja-se jurisprudência ajustável à solvenda:
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PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. NULIDADE RECONHECIDA PELO EG. TRIBUNAL A QUO, COM A CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E
RETORNO DOS AUTOS PARA RENOVAÇÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Não se verifica qualquer ilegalidade no acórdão reprochado que, em razão
da ausência do Ministério Público em audiência de instrução, reconhece a existência de nulidade
insanável por violação ao sistema acusatório, determinando a renovação da instrução processual.
IV - Reconhecida a nulidade insanável, portanto, tem-se como consequência lógica o refazimento
do ato, não havendo se falar em possibilidade de anulação da prova e consequente absolvição do
paciente com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP. Habeas corpus não conhecido. (STJ Habeas
Corpus HC 316719/RS 2015/0033889-3. Data de publicação: 16/10/2015)
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO DO ÓRGÃO MINISTERIAL
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ENCERRAMENTO PREMATURO E INDEVIDO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE CARACTERIZADA. HISTÓRICO DA
DEMANDA (...) 7. A intimação de “todos os presentes” em audiência não supre A necessidade
de intimação pessoal do membro do órgão ministerial, até porque não equivale à tal prerrogativa
legalmente prevista. 8. Por essa razão é que o Superior Tribunal de Justiça em, recurso repetitivo
(REsp 1.349.935/SE, DJe 14/9/2017), decidiu que o prazo para o Ministério Público impugnar decisão judicial só passa a contar da data em que o processo é recebido no órgão, sedimentando a tese
de que “O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério
Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que
a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”. 9. Desrespeitada
a prerrogativa de intimação pessoal do Parquet, há nulidade absoluta, porquanto manifesto e inequívoco o prejuízo dela advindo, visto que, diante da (justificada) ausência do Ministério Público
do Estado do Amapá, as provas por ele requeridas, entre as quais, as onze testemunhas por ele
arroladas - indispensáveis para a demonstração dos fatos narrados na petição inicial - foram dispensadas e a instrução processual foi prematuramente encerrada, inviabilizando a comprovação
das gravíssimas condutas imputadas aos réus. CONCLUSÃO 10. Recurso Especial provido para
anular todos os atos posteriores à primeira audiência instrutória, a fim de que seja determinada
a intimação, a tempo e modo oportunos, da sua redesignação (prosseguimento) para oitiva das
testemunhas arroladas pelo Ministério Público do Estado do Amapá e produção de demais provas
pertinentes. (REsp 1824082/AP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/08/2019, DJe 11/10/2019)

Saliente-se, ainda, não se tratar de fato ajustável ao artigo 212, § único, do CPP e, portanto,
ao Informativo nº 0577, da Corte Cidadã, visto que não houvera, ao menos, cientificação ao Ministério
Público acerca do agendamento da assentada ocorrida, sendo inconteste o prejuízo causado.
Diante do exposto, forçosa, de ofício, a decretação da nulidade absoluta, de modo a anular a
audiência de instrução, bem assim, todos os atos a essa subsequentes.
Ante o exposto, vota-se no sentido de CONHECER do recurso de Apelação interposto E,
DE OFÍCIO, DECRETAR A NULIDADE DO FEITO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO MÉRITO, pelas razões acima delineadas.
*****
(TJBA – Petição Criminal nº 8033604-97.2020.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 06/04/2021)
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DA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO REQUERIDO. PEDIDO
DE REESTABELECIMENTO DA CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE
DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO AO RESULTADO ÚTIL DO
PROCESSO.
1 - A jurisprudência pátria tem aceitado o ajuizamento de Medida Cautelar Inominada para concessão de efeito suspensivo em Recurso em Sentido Estrito interposto
contra decisão que determinou a soltura do acusado, apesar de inexistir previsão
legal na espécie.
2 - A concessão do efeito suspensivo pela presente via, marcada por sua acessoriedade, restringe-se, contudo, a situações excepcionais, quando demonstrado risco de
lesão grave ou difícil reparação, não sendo permitido, ademais, o aprofundamento
da discussão quanto ao acerto ou não da decisão vergastada, sob pena de afronta aos
princípios do devido processo legal e da unirrecorribilidade. Precedentes do STJ.
3 - No caso dos autos, o Requerido foi flagrado levando consigo 17 “trouxinhas”
de maconha, uma tesoura e o valor de R$ 20,00, tendo confessado o porte da droga
para uso próprio. O Magistrado a quo, após converter a segregação em preventiva, deferiu, em 09/11/2020, pedido liberatório formulado pela Defesa, aplicando ao
Acusado medidas cautelares diversas da prisão, decisão, a seu turno, contra a qual
se insurge o Parquet.
4 - Não se afere plausibilidade nos argumentos ora suscitados pelo Requerente por
se constatar a primariedade técnica do Paciente e a apreensão, em seu poder, de
substância proscrita sem intenso grau de lesividade à saúde humana e em quantidade não expressiva. Também não se vislumbra o risco de perda de eficácia do
Recurso em Sentido Estrito já interposto, sendo certo que, em caso de provimento,
o poder público dispõe de instrumentos para fazer cumprir a nova ordem de prisão.
Nesse aspecto, frise-se ainda que o Requerido se encontra submetido ao cumprimento de medidas cautelares, circunstância a corroborar a falta de receio concreto
de fuga por parte do mesmo.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA INDEFERIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos da Petição n.º 8033604-97.2020.8.05.0000, ajuizada
pelo Ministério Público do Estado da Bahia em face de decisão do MM. Juiz de Direito da Vara
Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.
ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em INDEFERIR a Medida Cautelar Inominada vindicada,
nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Cautelar Incidental ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia,
que objetiva conferir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito aviado em face de decisão do
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, que concedeu liberdade provisória a Daniel Bacelar Souza nos autos do Auto de Prisão em Flagrante (APF) n.º 070015273.2020.8.05.0007.
Em preliminar, o Parquet postula a aplicação analógica, ao presente caso, dos arts. 300 e
995 do CPC, tendo em vista a inexistência de previsão, na Lei Adjetiva Penal, de medida que autorize
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a análise da questão em tutela antecipada. No mérito, assevera que a liberdade provisória de Daniel
Souza foi concedida apesar da presença dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, salientando, nesse prisma, que o acusado já se envolveu num episódio de roubo de aparelho celular quando
menor, e que, desta feita, foi abordado em poder de 17 (dezessete) “trouxinhas” de maconha, embaladas em saco plástico transparente, além de uma tesoura e a quantia de R$ 20,60 (vinte reais e sessenta
centavos) num contexto que denota a traficância. Sustenta, ademais, que, ao contrário do que afirmou
o Magistrado a quo, o acusado possivelmente não se beneficiará da figura do tráfico privilegiado,
diante de sua apontada dedicação a atividades criminosas.
Requer, assim, liminarmente, o deferimento da medida liminar, inaudita altera parte, para
atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito n.º 0700152-73.2020.8.05.0007, restabelecendo-se, por conseguinte, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de Daniel Bacelar
Souza, com a posterior confirmação da medida em julgamento definitivo.
Os indigitados autos foram distribuídos por prevenção a esta Desembargadora em 23.11.2020,
à vista do anterior processamento dos autos n.º 8031550-61.2020.8.05.0000 (Id. 11529916).
Em Decisão Monocrática de Id. 11561687, proferida no dia 24.11.2020, esta Relatora indeferiu a medida liminar pleiteada. Em seguida, foi determinada a requisição de informações ao Juízo a
quo, a quem também foram solicitadas providências no sentido de dar ciência do teor desta Ação ao
Defensor do requerido.
O Juízo a quo remeteu o informe de Id. 11658119.
Foi encaminhada Carta de Ordem com a finalidade de intimar o Requerido e o seu Defensor
acerca da presente Petição, a fim de que, querendo, apresentassem manifestação sobre o pleito ministerial (Id. 12261707). O Juízo de piso, em resposta, remeteu o Ofício de Id. 13810469.
Em Opinativos de Ids. 12253328 e 13831480, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
deferimento da cautelar pleiteada.
VOTO
Consoante relatado, o Parquet Estadual ajuizou Ação Cautelar Inominada, com pedido liminar, evocando o poder geral de cautela para reestabelecer a segregação de Daniel Bacelar Souza até
o julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto em face da decisão, proferida nos autos n.º
0700152-73.2020.8.05.0007, que revogou a prisão preventiva do requerido com a imposição de medidas cautelares diversas.
Como cediço, cabe Recurso em Sentido Estrito em face de decisão que concede liberdade
provisória ao réu, nos termos do inciso V do art. 581 do CPP; no entanto, a legislação não prevê, a
tal hipótese, a concessão de efeito suspensivo, mas somente devolutivo. De fato, o art. 584 do mesmo
Código, ao elencar decisões cujos recursos possuem efeito suspensivo, silencia o suso citado inciso,
prevendo o duplo efeito recursal, a seu turno, somente em cinco hipóteses descritas no art. 581: perda
da fiança (inciso VII, 2.ª parte), concessão de livramento condicional (inciso XII, 1.ª parte), denegação
ou deserção de apelação (inciso XV), unificação de penas (inciso XVII) e conversão de multa em
detenção ou prisão simples (inciso XXIV).
Entrementes, a jurisprudência pátria tem aceitado o ajuizamento de Medida Cautelar Inominada para concessão de efeito suspensivo em Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão
que determinou a soltura do acusado; ainda assim, restringe sua concessão a situações excepcionais,
quando demonstrado risco de lesão grave ou difícil reparação. Confira-se precedente da Sexta Turma
do colendo Tribunal da Cidadania:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO CAUTELAR AJUIZADA COM O FIM
DE ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOS-
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TO CONTRA DECISÃO QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE DOS PACIENTES, APONTADOS COM LÍDERES DO ESQUEMA CRIMINOSO. ORDEM DE HABEAS
CORPUS DENEGADA. 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão
que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n.º 604 do Superior Tribunal de
Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de
efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes. [...] 4. Ordem de habeas corpus
denegada.” (STJ: HC 485.727/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado
em 11/04/2019, DJe 30/04/2019, grifos acrescidos)
“PENAL E PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO
AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA PARA ATRIBUIR EFEITO SUSPENSIVO AO
RESE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. É “admissível a concessão de tutela provisória com feição acautelatória, para adiantar decisão judicial
ou conferir efeito suspensivo a recurso que o não o tem, diante da natural demora no processamento do recurso em sentido estrito em ação de grande magnitude, que conta com 30 réus, para
resguardar a eficácia da decisão de mérito a ser proferida por ocasião do julgamento do mérito
do recurso, desde que demonstrado o risco de lesão grave ou de difícil reparação (fumus boni
iuris e periculum in mora)” (HC 372.065/RS, HC 365.399/RS e HC 365.838/RS, todos de relatoria
do Min. Reynaldo Fonseca, Quinta Turma, julgados em 21/2/2017, DJe 23/2/2017). 3. Pedido de
reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (STJ: RCD no HC
458.414/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe
04/09/2018, grifos acrescidos)

No caso dos autos, extrai-se do APF (Id. 11500405) que Investigadores da Polícia Civil, no
dia 24.09.2020, receberam uma denúncia anônima de tráfico no bairro do Itapirucu, Amélia Rodrigues/BA. Assim, dirigiram-se ao local, ao que flagraram Daniel Bacelar Souza supostamente levando
consigo 17 (dezessete) “trouxinhas” de maconha, além de uma tesoura e o valor de R$ 20,00 (vinte
reais) em cédulas e moedas diversas. Inquirido pela Autoridade Policial, o increpado confessou o
porte da droga, no entanto, afirmou que seria para uso próprio.
Quando do recebimento do APF, o MM. Magistrado da Vara Crime de Amélia Rodrigues
converteu a custódia flagrancial em preventiva de ofício em 25.09.2020, consignando no decisio a
suposta gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente, ao ponderar a quantidade
e forma de condicionamento da droga bem assim as circunstâncias da prisão, a aparentarem, segundo
o Magistrado, “intensa traficância” (Id. 11500405, págs. 24-26).
Ocorre que, no dia 09.11.2020, ao analisar pedido formulado pela defesa, o MM. Juiz a quo
concedeu liberdade provisória ao increpado mediante cumprimento de cautelares diversas, com base
nos seguintes argumentos (Id. 11500405, págs. 60-62):
“Ora, como se sabe, convivemos num Estado Democrático de Direito, onde o natural é que o
sujeito tenha assegurado o seu direito de ir e vir status libertatis, só devendo ser sacrificado em
casos de extrema necessidade e previstos em lei. Com efeito, o princípio norteador deste modelo
de Estado é o princípio da presunção da inocência insculpido no art. 5º, LVII, da CF, pelo qual o
indiciado ou acusado de um delito deve ser tratado como presumivelmente inocente até que sobrevenha uma decisão condenatória transitada em julgado.
Nessa perspectiva, entende-se que qualquer prisão provisória no Brasil só deve se sustentar por
razões de ordem cautelar, sob pena de configurar violação flagrante ao princípio da presunção
da inocência.
Extrai-se do caderno processual a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria e, ainda, que o delito imputado ao acusado é doloso e punido com reclusão.
Todavia, em que pese a apreensão, em tese, de substâncias entorpecentes na posse do réu, as
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circunstâncias do caso concreto, neste momento, autorizam a revogação da segregação cautelar.
Não se pode olvidar a gravidade do delito cometido, tal qual afirmado na decisão que decretou a
prisão preventiva. Entretanto, devo sopesar que a imputação deduzida contra o requerente não
envolve qualquer espécie de violência e/ou grave ameaça à pessoa.
Somado a isso, deve-se lembrar que, em caso de eventual e futura condenação, muito provavelmente o requerente/acusado cumprirá a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado,
uma vez que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias da prisão, pelo menos até aqui,
demonstram indícios de tráfico privilegiado, o que somente poderá ser afastado após o encerramento da instrução.
Nesse particular, importante fazer alusão ao entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é necessário, para fins de manutenção da prisão cautelar, verificar se
as penas impostas ao agente alcançarão regime menos rigoroso do que o correspondente à sua
segregação, motivo porque, aqui, não pode ser mantida, sob pena de constrangimento ilegal. Confira-se: [...]
Nestes lindes, impõe-se lembrar que, na atualidade, o ordenamento jurídico prevê medidas cautelares substitutivas à drástica e excepcional medida de prisão. No ponto, ressalto que “a medida
alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da
proporcionalidade, houver uma outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. (...) São medidas cautelares diversas da prisão exatamente porque buscam dar alternativas à
prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado.” (LOPES
JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional, volume II. 5.ed. Rio
de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 135.)
Ou seja, exatamente como no caso dos autos.
No mais, deve-se consignar que o réu não possui antecedentes criminais, e isso, em um Juízo de
ponderação de circunstâncias pessoais e do caso concreto, fazem o risco a ordem pública ceder.
Tecidas essas considerações e voltando-me para o caso concreto, pedindo venia ao Douto Promotor de Justiça, entendo que é caso de revogação da prisão preventiva do requerente.
Em suma, entendo que deve ser revogada a prisão preventiva decretada anteriormente. Contudo,
visando coibir a reiteração da conduta delitiva e garantir a aplicação da lei penal, devem ser
aplicadas medidas cautelares diversas da prisão, conforme as disposições do art. 319, do CPP.
Posto isso, com fundamento no artigo 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva de DANIEL
BACELAR SOUZA, alhures qualificado, sob o prévio compromisso de cumprir as medidas cautelares alternativas consistentes em (a) não se afastar do distrito da culpa sem prévia autorização
judicial, (b) comparecer a todos os atos do processo.”

O requerente afirma, no entanto, que a gravidade concreta dos fatos e a periculosidade do
agente – que também respondeu a procedimento por ato infracional análogo ao delito de roubo – recomendam a mantença da prisão preventiva.
Pois bem. Deve-se salientar, desde já, que eventual discussão mais aprofundada quanto ao
acerto ou não do Magistrado a quo em revogar o decreto prisional deverá ser matéria enfrentada
quando do julgamento do Recurso em Sentido Estrito já manejado pela acusação. Cabe na presente
via, marcada pela sua acessoriedade, avaliar se a decisão objurgada causa risco de dano grave ou de
difícil reparação, a permitir sua sustação. Se assim não fosse, estar-se-ia admitindo que o requerente
se valesse de duas vias procedimentais para o mesmo resultado, causando, inclusive, a antecipação do
julgamento recurso, em clara afronta aos princípios do devido processo legal e da unirrecorribilidade.
Sucede que, perlustrando-se a situação dos autos, não se vislumbra situação de excepcionalidade a justificar a concessão do pedido cautelar, à vista da ausência de preenchimento dos seus
pressupostos, a rememorar: a probabilidade do direito, consolidada na hipótese com o provimento do
recurso (o fumus boni iuris), e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
principal (o periculum in mora).
Num primeiro plano, ressalte-se não se aferir plausibilidade nos argumentos suscitados pelo
Parquet por se constatar a primariedade técnica do Paciente e a apreensão, em seu poder, de substância proscrita sem intenso grau de lesividade à saúde humana (maconha) e em quantidade não expres-
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siva, consistindo, repise-se, em 17 (dezessete) “trouxinhas”.
Lado outro, também não se vislumbra o risco de perda de eficácia do Recurso em Sentido
Estrito já interposto, sendo certo que, em caso de provimento, o poder público dispõe de instrumentos
para fazer cumprir a nova ordem de prisão. Nesse aspecto, frise-se ainda que o Paciente se encontra
submetido ao cumprimento de medidas cautelares diversas – a saber, proibição de se afastar do distrito da culpa sem prévia autorização judicial e comparecimento a todos os atos do processo – circunstância a corroborar a falta de receio concreto de fuga por parte do acusado.
Registre-se, outrossim, que sequer há notícia, até o presente momento, quanto ao oferecimento de Denúncia em desfavor de Daniel Bacelar Souza, de modo que o atraso na eventual deflagração de Ação Penal finda por fragilizar, também, a alegação ministerial de perigo da demora.
Nunca é demais lembrar, ademais, que a prisão preventiva constitui medida extrema que
deve ser adotada em ultima ratio, em função do direito constitucional à liberdade e do princípio da
presunção de inocência, considerando que se trata de privação de liberdade precedente a uma condenação transitada em julgado. A isso se alia a situação de pandemia vivenciada pela sociedade por
conta da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que, inclusive, motivou a expedição da Recomendação n.º 62 pelo CNJ, no bojo da qual foi aconselhada, aos Juízes e Tribunais, a adoção de medidas
de redução de riscos de contaminação da doença dentro das unidades prisionais.
Ante o exposto, INDEFERE-SE a Medida Cautelar Inominada vindicada.
*****
(TJBA – Recurso em Sentido Estrito nº 0000737-98.2007.8.05.0274. Segunda Câmara Criminal
– Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 22/04/2021)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. ENERGIA
ELÉTRICA. ART. 155, §§ 3º E 4º, CP. SENTENÇA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. “PRESCRIÇÃO VIRTUAL”. RECURSO DO ASSISTENTE DE
ACUSAÇÃO. PARECER MINISTERIAL, PELO PROVIMENTO. SENTENÇA RECORRIDA QUE CONTRARIA A SÚMULA 438, DO STJ: “É INADMISSÍVEL A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA COM FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA,
INDEPENDENTE DA EXISTÊNCIA OU SORTE DO PROCESSO PENAL.”.
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Sentença recorrida que declarou extinta a punibilidade da Recorrida, considerando
a chamada “prescrição virtual”, ou seja, tendo-se em vista a projeção da pena que,
na percepção do Julgador, seria aplicável ao final da instrução processual, o que, no
caso concreto, foi a penalidade mínima de 02 (dois) anos de reclusão. Transcrição
do teor da sentença recorrida.
Sem perder de vista o respeitável propósito do digno Juiz de Direito, sentenciante,
verifica-se que extinção da punibilidade da Recorrida, com base na chamada “prescrição virtual”, contraria a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, especificamente, a súmula 438 da sua jurisprudência dominante, segundo
a qual “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte do
processo penal.”.
Destaque ao dever a que estão subordinados os Tribunais, de manter sua jurisprudência “estável, íntegra e coerente”, impondo-se, para tanto, a necessidade da observância dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, em matéria
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infraconstitucional, na forma dos arts. 926 e 927, IV, ambos do Código de Processo
Civil, conforme aplicação permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal.
Incidência, ademais, o inciso VI, do art. 315, do Código de Processo Penal, com a
redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que considera desfundamentada “qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão”, que “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.”.
Parecer Ministerial:
“[...] Forçoso é reconhecer a procedência do questionamento recursal – uma vez
que o instituto em tela não apenas carece de amparo normativo, como também se
mostra ofensivo aos princípios da presunção de inocência, devido processo legal
e individualização da pena, sendo amplamente rechaçado pelo Pretório Excelso e
pelo Superior Tribunal de Justiça. [...].”. (fls. 06/07, autos físicos).
Do exposto, dá-se provimento ao Recurso em Sentido Estrito, reformando-se a sentença recorrida, para prosseguimento do feito de origem, por decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 000073798.2007.8.05.0274, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figura, como Recorrente, a
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e, como Recorrida, Maria Célia
Sousa Maia.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em dar provimento ao Recurso, reformando-se a sentença recorrida, para prosseguimento da Ação Penal de origem, nos termos do
voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO
O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Vitória da Conquista, ofereceu
denúncia em face de Maria Célia Sousa Maia, qualificada nos autos, como incursa no art. 155, §§ 3º e
4º, II, do Código Penal (fls. 01/02), acompanhada de inquérito policial (fls. 03 a 23).
Recebida a denúncia em 28.07.2009 (fl. 36). Defesa preliminar (fls. 41/42). Deferida habilitação da COELBA como assistente de acusação (fl. 41).
Proferida sentença, datada de 27.04.2020, subscrita pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Eduardo
Augusto Leopoldino Santana, declarando a extinção da punibilidade da Recorrida Maria Célia Sousa
Maia, por “falta de interesse de agir”, tendo, como base, a prescrição pela pena hipotética mínima, de
02 (dois) anos de reclusão (fls. 83/84).
Interposto Recurso em Sentido Estrito pela Assistente de Acusação, COELBA, objetivando
reforma da sentença e prosseguimento do feito de origem (fls. 90 a 99).
Em contrarrazões, a Recorrida se manifestou pelo improvimento do Recurso (fls. 109 a 118).
Mantida a decisão recorrida à fl. 120.
Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada por sorteio
(fl. , autos físicos),
Em parecer, o digno Procurador de Justiça, Dr. Moisés Ramos Marins, manifestou-se pelo
provimento do Recurso, para reforma da sentença (fls. 06/07, autos físicos).
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VOTO
O recurso é tempestivo, e estão presentes os demais pressupostos e fundamentos para seu
julgamento de mérito, que deve ser pelo provimento, consoante as seguintes razões:
Verifica-se que a sentença recorrida declarou extinta a punibilidade da Recorrida, considerando a chamada “prescrição virtual”, ou seja, tendo-se em vista a projeção da pena que, na percepção do Julgador, seria aplicável ao final da instrução processual, o que, no caso concreto, foi a
penalidade mínima de 02 (dois) anos de reclusão.
Transcreve-se, nesse sentido, o teor da sentença recorrida:
“[...] 2. FUNDAMENTAÇÃO.
Segundo a denúncia, recebida em 28/07/2009, no dia 12 de julho de 2006, a ré cometeu o crime
descrito nos arts.155, §§ 3º e 4º, II, do Código Penal, punido com reclusão de 2 a 8 anos.
Acontece que, analisando os elementos constantes destes autos, percebo: que a culpabilidade da
ré não é anormal; que ela não ostenta antecedentes criminais; que inexiste registro sobre problemas em sua personalidade; e que o crime que lhe foi imputado não trouxe consequências graves à
vítima, apesar de não ter ela contribuído para sua ocorrência.
Verifiquei, ainda, que não existe circunstâncias agravantes e que a causa de aumento já foi considerada quando da individualização da pena.
Ou seja, pelo que consta nestes autos, a acusada, em caso de condenação, não merecerá pena
superior a 2 anos de reclusão pelo crime que lhe é atribuído, não podendo perder de vista que a
pena mínima em abstrato é de 2 anos.
Pois bem, quando for aplicada à denunciada a pena que não excederá dois anos de reclusão, a
pretensão punitiva estatal estará prescrita, porque já se passaram mais de 4 anos da data do recebimento da denúncia até o dia de hoje.
Em conclusão, o Estado não ostenta mais interesse de agir quanto este processo, que, já agora,
afigura-se inútil para aplicar uma pena à denunciada.
Nos dias atuais, com Poder Judiciário assoberbado de processos, é irrazoável despender energia
e recursos estatais com um processo fadado à inutilidade, quando existem muitos outros nos quais
se chegará a uma condenação efetiva.
3. DISPOSITIVO.
Diante do exposto, DECLARO, de logo, EXTINTA a PUNIBILIDADE de Maria Celia Souza Maia
em relação ao crime que lhe foi imputado na denúncia (CP, art.155, §§ 3º e 4º, II). [...].”. (fls. 83/84).

Sem perder de vista o respeitável propósito do digno Juiz de Direito, sentenciante, verifica-se
que extinção da punibilidade da Recorrida, com base na chamada “prescrição virtual”, contraria a
orientação firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especificamente, a súmula 438 da sua
jurisprudência dominante, segundo a qual “É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independente da existência ou sorte
do processo penal.”.
A referida orientação segue firmemente aplicada no âmbito do STJ, consoante se verifica a
partir do seguinte precedente:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECEPTAÇÃO SIMPLES. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR NO MANDAMUS ORIGINÁRIO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. INADMISSÍVEL A
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM
FUNDAMENTO EM PENA HIPOTÉTICA, INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA OU
SORTE DO PROCESSO PENAL. ENUNCIADO N. 438 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. ENUNCIADO
N. 691 DA SÚMULA DO STF. APLICABILIDADE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMEN-
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TE. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO. ILEGALIDADE
MANIFESTA. AUSÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sem razão o recurso, uma vez que o
interesse de agir ministerial, que repousa na necessidade de aplicação da lei penal a fato definido como crime, não pode ser obstado pelo reconhecimento da prescrição pela pena virtual, sem
amparo legal, em flagrante violação à Súmula 438/STJ, segundo a qual: É inadmissível a extinção
da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal (AgRg no AREsp n. 1.708.563/SP, Ministro
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 15/9/2020, DJe 23/9/2020). 2. Agravo regimental improvido.”. (grifos
ausentes no original) (STJ – 6ª Turma, AgRg no HC nº 572.247/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
j. 02/03/2021, DJe 05/03/2021).

O judicioso parecer Ministerial é no mesmo sentido:
“[...] Forçoso é reconhecer a procedência do questionamento recursal – uma vez que o instituto em
tela não apenas carece de amparo normativo, como também se mostra ofensivo aos princípios da
presunção de inocência, devido processo legal e individualização da pena, sendo amplamente rechaçado pelo Pretório Excelso e pelo Superior Tribunal de Justiça. [...].”. (fls. 06/07, autos físicos).

É importante destacar o dever a que estão subordinados os Tribunais de Justiça, de manter
sua jurisprudência “estável, íntegra e coerente”, impondo-se, para tanto, a necessidade da observância, pelos Juízes e Tribunais, dos enunciados de súmulas do Superior Tribunal de Justiça, em matéria
infraconstitucional, na forma dos arts. 926 e 927, IV, ambos do Código de Processo Civil, conforme
aplicação permitida pelo art. 3º do Código de Processo Penal.
Art. 926, CPC:
“Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais
editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.
§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos
precedentes que motivaram sua criação.”. (grifo ausente no original).

Art. 927, CPC:
“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
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;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.
§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem
com fundamento neste artigo.
§ 2º A alteração de tese jurídica adotada em enunciado de súmula ou em julgamento de casos
repetitivos poderá ser precedida de audiências públicas e da participação de pessoas, órgãos ou
entidades que possam contribuir para a rediscussão da tese.
§ 3º Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação
dos efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.
§ 4º A modificação de enunciado de súmula, de jurisprudência pacificada ou de tese adotada em
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julgamento de casos repetitivos observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia.
§ 5º Os tribunais darão publicidade a seus precedentes, organizando-os por questão jurídica
decidida e divulgando-os, preferencialmente, na rede mundial de computadores.”. (grifo ausente no original).

Incide, ainda, o inciso VI, do art. 315, do Código de Processo Penal, com a redação conferida pela Lei nº 13.964/2019, que considera desfundamentada “qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão”, que “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.”.
Do exposto, dá-se provimento ao Recurso em Sentido Estrito, reformando-se a sentença
recorrida, para prosseguimento do feito de origem, por decisão unânime.
*****
(TJBA – Recurso Criminal Sentido Estrito nº 0303911-2013.8.05.0112. Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma. Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Julgado em 15/09/2020)
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL E MATERIAL. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM Nº 937. DECLÍNIO DA COMPETENCIA PARA O PRIMEIRO GRAU. DECLARAÇÃO DE INCOMPETENCIA FUNCIONAL PELO MAGISTRADO A QUO. INEXISTÊNCIA DE
CONFLITO DE COMPETENCIA. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM EMANADA DE UM ÓRGÃO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I- A Ação Penal originária decorrera, exatamente, por conta do cargo eletivo municipal máximo assumido por JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, tramitando o respectivo processo sob os cuidados da Corte Baiana de Justiça que,
inclusive, presidira, completamente, a instrução criminal.
Logo empós a construção do manancial probatório, o mandado político do sobredito denunciado chegou ao fim, de modo a não subsistir, nesse cenário, a prerrogativa
de sua função.
Nesse momento, houve por bem o Relator em declinar de sua competência em favor
do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba.
Ocorre que, com escoras na Questão de Ordem nº 937 invocada, o Magistrado a quo
declarou-se incompetente funcional, determinando a remessa do encarte para que
esse Tribunal de Justiça, em perpetuação à jurisdição, julgue a demanda criminal
por si iniciada em razão da prerrogativa de foro.
Em sede de razões de recurso, os recorrentes questionaram o teor decisório ora
infirmado a sua base deliberativa propriamente dita, ora apontando o equívoco in
procedendo do magistrado que, por seu turno, deveria suscitar o conflito negativo
de competência antes de reencaminhar os autos para o Tribunal de Justiça da Bahia.
II- Com efeito, inexiste conflito de competência entre Tribunal e Juiz a ele vinculado,
mostrando-se, pois, insustentável a pretensão do magistrado atuante no primeiro grau.
Nesse contexto, diante da impossibilidade desta Corte declarar a competência do
Tribunal de Justiça para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista que
inexiste conflito de competência entre Tribunal e Juiz a ele vinculado, não resta
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outra alternativa que não a extinção do feito pela ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.
Destarte, resta aclarada a inadequação da via eleita pelo recorrente, que insurgiu-se
por meio de Recurso em Sentido Estrito em uma situação que não possui previsão
expressa de impugnação, que torna inadmissível o recurso interposto.
A insurgência mostra-se, ainda, mais indevida quando se percebe a pretensão de
fundo do recorrente, revolver matéria de mérito, ao aduzir conflito negativo de competência entre decisão de um Juiz de primeiro grau e um Desembargador do Tribunal de Justiça, ao qual o primeiro está vinculado, requerendo o absurdo de envio dos
autos ao Superior Tribunal de Justiça para dirimir tal conflito.
Impossível falar-se em conflito de competência, mesmo que negativo, entre instâncias distintas de um mesmo Tribunal, ou seja, jamais haver-se-ia - reitere-se, via
inadequada ao presente caso - que visa levantar incidente de competência entre o
Tribunal de Justiça e o Juiz de Primeiro Grau a ele vinculado.
Ademais, conforme literal disposição do Código de Ritos, o conflito dá-se, como já
explicitado, entre duas autoridades judiciárias de mesmo escalonamento de instância, ou seja, quando dois juízos ou dois tribunais, entre si, ou mesmo Tribunal e Juiz
a ele não vinculado, suscitam dúvidas acerca da competência para conhecer e julgar
determinada lide, porém, jamais entre Tribunal de Justiça e Juiz a ele vinculado,
pois aqui se impõe a hierarquia entre a primeira e a segunda instâncias, em respeito
ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO SOBRESTAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AVIADO PELOS RECORRENTES E QUE SEJA SUSCITADO O CONFLITO NEGATIVO DE
COMPETÊNCIA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os autos do RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO nº 0303911-33.2013.8.05.0112, em que são partes, como recorrente, GILMA ALMEIDA
MASCARENHAS MAIA, JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, SILVIA MARIA
BARBOSA SAMPAIO E JULIO DA PURIFICAÇÃO CERQUEIRA, e, como recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Senhores Desembargadores,
componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, por UNANIMIDADE, em NÃO
CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso criminal, em sentido estrito, interpostos por GILMA ALMEIDA MASCARENAS MAIA, JOAO ALMEIDA MASCARENAS FILO, SILVIA MARIA BARBOSA SAMAPAIO E JULIO DA PURIFICAÇAO CERQUEIRA, irresignados com a decisão a quo, de fls.
2821/2823, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, que
declarou sua incompetência funcional para o exame da matéria objeto da presente ação penal.
Em sede de razões de recurso, às fls. 2843/2850, 2835/2839, 2854/2860 e 2876/2880, os recorrentes questionaram o teor decisório ora infirmado a sua base deliberativa propriamente dita, ora
apontando o equívoco in procedendo do magistrado que, por seu turno, deveria suscitar o conflito
negativo de competência antes de reencaminhar os autos para o Tribunal de Justiça da Bahia.
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Nas razões de contrariedade, à fls. 2900/2905, o recorrido propugna, preliminarmente, pelo
não conhecimento do recurso, por alegada ausência de interesse recursal.
No mérito, pugna para que seja mantida a decisão em sua inteireza, alegando que, inobstante
o término do mandato do Prefeito de Itaberaba pelo denunciado JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, uma vez encerrada a instrução probatória antes da ocorrência de tal situação, seria
esse Tribunal de Justiça competente para sentenciar o processo, com base na Questão de Ordem na
Apelação nº 937, tramitando no Pretório Excelso, que assentou a perpetuação da jurisdição, em tais
casos, quando publicado despacho intimando as partes para apresentação de alegações finais. Assim,
declarou-se aquele Juízo incompetente para julgar a demanda ora sob comento.
A instância singular manteve e ordenou a remessa dos autos a esta instância.
A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 11/13 dos autos físicos, manifestou-se pelo
sobrestamento do recurso em sentido estrito aviado pelos recorrentes e, noutro ponto, que seja suscitado e, após a colheita de manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, seja julgado o evidente
conflito negativo de competência para que, se for o caso de jurisdição singular, retornem os autos
para eventual emissão de pronunciamento por parte da Procuradoria de Justiça Criminal acerca dos
RESE’s interpostos.
VOTO
Ausentes os pressupostos recursais, não se conhece do recurso.
Trata-se de recurso criminal, em sentido estrito, interpostos por GILMA ALMEIDA MASCARENAS MAIA, JOAO ALMEIDA MASCARENAS FILO, SILVIA MARIA BARBOSA SAMAPAIO E JULIO DA PURIFICAÇAO CERQUEIRA, irresignados com a decisão a quo, de fls.
2821/2823, proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba, que
declarou sua incompetência funcional para o exame da matéria objeto da presente ação penal.
A Ação Penal originária decorrera, exatamente, por conta do cargo eletivo municipal máximo assumido por JOÃO ALMEIDA MASCARENHAS FILHO, tramitando o respectivo processo sob
os cuidados da Corte Baiana de Justiça que, inclusive, presidira, completamente, a instrução criminal.
Logo empós a construção do manancial probatório, o mandado político do sobredito denunciado chegou ao fim, de modo a não subsistir, nesse cenário, a prerrogativa de sua função.
Nesse momento, houve por bem o Relator em declinar de sua competência em favor do Juízo
da Vara Criminal da Comarca de Itaberaba.
Ocorre que, como já consignado em linhas transatas, com escoras principalmente na Questão de Ordem nº 937 invocada, o Magistrado de primeiro grau declarou-se incompetente funcional,
determinando a remessa do encarte para que esse Tribunal de Justiça, em perpetuação à jurisdição,
julgue a demanda criminal por si iniciada em razão da prerrogativa e foro aqui tão repisada.
No presente caso, exercitando o juízo de admissibilidade recursal, verifica-se, de plano, o
não atendimento de todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos que o compõem, especificamente
aquele que diz com a regularidade formal do recurso o que conduz a um juízo negativo de admissibilidade e, assim, ao não conhecimento do recurso, com a consequente negativa de seu seguimento.
Senão vejamos.
É que, a despeito das “razões” expendidas pelo magistrado, não verifica-se o exercício da
dialética recursal, impugnou tão somente os fundamentos específicos da decisão recorrida, ao invés
de cumpri-la.
Uma vez determinado o encaminhamento dos autos para o primeiro grau, através de decisão
prolatada pelo Desembargador Nilson Soares Castelo Branco, Desembargador do Tribunal de Justiça
da Bahia,resta ao Juízo de 1ª Instância apenas cumprir a determinação, sem adentrar no exame dos
fundamentos da decisão.
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Ou seja, não cabia ao Juízo de 1ª Instância a verificação da higidez dos fatos que ensejaram
o declínio da competência para a Vara Criminal da Comarca de Itaberaba.
Com isso, se mostra inaceitável que o Juízo, após decisão da Corte Superior, deixe de dar
cumprimento ao que lhe fora ordenado.
Ao juízo de primeiro grau não é lícito modificar a motivação jurídica do decisum e, assim,
descumprir o julgado.
CORREIÇÃO PARCIAL. DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO A QUO DE DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Uma vez deferida a prisão domiciliar pelo
Tribunal de Justiça, resta ao Juízo de 1ª Instância apenas cumprir a determinação, sem adentrar
no exame dos fundamentos da decisão, para verificar-lhes a validade, ou a contemporaneidade
da concessão da ordem, com os motivos de fato invocados pelo Colegiado, e que deram azo à prisão domiciliar. Ou seja, não cabia ao Juízo de 1ª Instância a verificação da higidez dos fatos que
ensejaram o acolhimento do que fora requerido pelo preso. Recalcitrância do Juiz em cumprir a
determinação do Colegiado importa em abuso no exercício da atividade jurisdicional, nos termos
em que definidos pelo art. 195 do COJ, de modo a impor o acolhimento da presente correição
parcial. LIMINAR RATIFICADA. CORREIÇÃO PARCIAL DEFERIDA. (Correição Parcial Nº
70073916769, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Victor Luiz
Barcellos Lima, Julgado em 13/07/2017).

Nesse modo, não há dúvidas de que, ao contrário do quanto afirmado pela Procuradoria de
Justiça, não existe conflito negativo de competência entre o Juiz de Direito da Vara Criminal de Itaberaba e a Relatoria do Desembargador atuante quando ainda existente a prerrogativa de foro. Vejamos
a seguir.
INEXISTE CONFLITO DE COMPETENCIA ENTRE TRIBUNAL E JUIZ A ELE VINCULADO. II- SE O RELATOR ENTENDE INCOMPETENTE O TRIBUNAL PARA PROCESSAR A
AÇÃO PENAL E SUBMETE A QUESTÃO AO PLENARIO, HA APENAS UM INCIDENTE A DECIDIR,E NÃO CONFLITO DE COMPETENCIA. III- PREFEITO MUNICIPAL. AÇÃO PRATICADA ANTES DO EXERCICIO EM DETRIMENTO DE AUTARQUIA FEDERAL. INTERPRETAÇÃO
DA REGRA DO ART. 29 , VIII , DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL . IV- COMPETENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR PREFEITO MUNICIPAL EM AÇÃO PENAL NA QUAL SE APURA LESÃO A PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Conflito de Competitória CC 9105034430 PB (TRF-5) Desembargador Federal Hugo Machado
PROCESSUAL PENAL. COMPETENCIA. I- INEXISTE CONFLITO DE COMPETENCIA ENTRE
TRIBUNAL E JUIZ A ELE VINCULADO. II- SE O RELATOR ENTENDE INCOMPETENTE O
TRIBUNAL PARA PROCESSAR A AÇÃO PENAL E SUBMETE A QUESTÃO AO PLENARIO, HA
APENAS UM INCIDENTE A DECIDIR, E NÃO CONFLITO DE COMPETENCIA. III- PREFEITO
MUNICIPAL. AÇÃO PRATICADA ANTES DO EXERCICIO EM DETRIMENTO DE AUTARQUIA
FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA REGRA DO ART. 29, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IV- COMPETENCIA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA QUINTA REGIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR PREFEITO MUNICIPAL EM AÇÃO PENAL NA QUAL SE APURA LESÃO
A PREVIDÊNCIA SOCIAL. (TRF-5 - CC: 57 PB, Relator: Desembargador Federal Hugo Machado, Data de Julgamento: 23/10/1991, Pleno, Data de Publicação: DJ DATA-29/11/1991 PÁGINA-30533)

Com efeito, inexiste conflito de competência entre Tribunal e Juiz a ele vinculado, mostrando-se, pois, insustentável a pretensão do magistrado atuante no primeiro grau.
Nesse contexto, diante da impossibilidade desta Corte declarar a competência do Tribunal
de Justiça para o processamento e julgamento do feito, tendo em vista que inexiste conflito de competência entre Tribunal e Juiz a ele vinculado, não resta outra alternativa que não a extinção do feito
pela ausência de pressupostos de admissibilidade recursal.
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Destarte, resta aclarada a inadequação da via eleita pelo recorrente, que insurgiu-se por meio
de Recurso em Sentido Estrito em uma situação que não possui previsão expressa de impugnação,
que torna inadmissível o recurso interposto.
A insurgência mostra-se, ainda, mais indevida quando se percebe a pretensão de fundo do
recorrente, revolver matéria de mérito, ao aduzir conflito negativo de competência entre decisão de um
Juiz de primeiro grau e um Desembargador do Tribunal de Justiça, ao qual o primeiro está vinculado,
requerendo o absurdo de envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para dirimir tal conflito.
Impossível falar-se em conflito de competência, mesmo que negativo, entre instâncias distintas de um mesmo Tribunal, ou seja, jamais haver-se-ia- reitere-se, via inadequada ao presente caso
- que visa levantar incidente de competência entre o Tribunal de Justiça e o Juiz de Primeiro Grau a
ele vinculado.
Ademais, conforme literal disposição do Código de Ritos, o conflito dá-se, como já explicitado, entre duas autoridades judiciárias de mesmo escalonamento de instância, ou seja, quando dois
juízos ou dois tribunais, entre si, ou mesmo Tribunal e Juiz a ele não vinculado, suscitam dúvidas
acerca da competência para conhecer e julgar determinada lide, porém, jamais entre Tribunal de Justiça e Juiz a ele vinculado, pois aqui se impõe a hierarquia entre a primeira e a segunda instâncias, em
respeito ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
Diante do quanto prelineado, vota-se pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso.
*****
(TJBA – Agravo de Execução Penal nº 8014155-22.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Criminal
– Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 02/09/2021)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APENADO INDÍGENA INTEGRADO
À SOCIEDADE. NÃO CABIMENTO DO REGIME DE SEMILIBERDADE.
COVID-19. PLEITO PELA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS DE QUE A MANUTENÇÃO DA PRISÃO IMPLICA EM EFETIVO RISCO À SUA SAÚDE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Regime de semiliberdade, previsto no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 6.001/73
(Estatuto do Índio), que apenas se aplica aos apenados indígenas não integrados à
sociedade. Informações constantes nos autos dão conta que o agravante fala fluentemente a língua portuguesa, possui a profissão de motorista e se encontra integrado
à vida social fora da aldeia, não sendo aplicável, ao caso, o instituto.
Fato de ser idoso que, por si só, não garante ao agravante a concessão da prisão
domiciliar humanitária, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ, relacionada
à Covid-19. Inexistência de elementos nos autos que indiquem que a unidade prisional onde se encontra custodiado ofereça efetivo risco de contágio. Possibilidade
real, ademais, do apenado já se encontrar vacinado, de acordo com o calendário de
vacinação do Estado da Bahia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 801415522.2021.8.05.0000, da Comarca de Eunápolis, em que figura como agravante LOURISVALDO DA
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CONCEIÇÃO BRAZ, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução Penal (ID 15545450), manejado por Lourisvaldo da Conceição Braz, qualificado nos autos, através de advogados constituídos, contra decisão proferida nos
autos de nº 0302779-98.2017.8.05.0079, pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Eunápolis, que negou ao agravante os pleitos pela concessão de regime de semiliberdade e da
prisão domiciliar humanitária (ID 15545450).
Argumenta o agravante, em síntese, que a mera condição de indígena lhe assegura o direito
a cumprimento de pena em regime de semiliberdade, nos termos previstos no art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, bem como, que o fato de ser idoso, uma vez que nascido em 10/08/1956, o
faz figurar no grupo de risco da Covid-19, o que lhe asseguraria a prisão domiciliar humanitária, nos
termos da Recomendação nº 62 do CNJ.
O prazo para oferecimento das contrarrazões Ministeriais transcorreu in albis, tendo o Juízo
a quo mantido a decisão recorrida (ID 15545450).
Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo defensivo (ID 15901966).
Em 01/07/2021, a defesa apresentou petição complementar ao presente Agravo em Execução Penal, ressaltando a condição autodeclaratória de pertencimento do agravante à comunidade
Pataxó e o pleito pelo cumprimento de pena em regime de semiliberdade, com pedido subsidiário
pela concessão de prisão domiciliar humanitária (ID 16741949), juntando aos autos, ademais, os
documentos constantes nos IDs 16741950 a 16741953, que demonstram que o agravante pertence
à comunidade Pataxó e que obteve o benefício da saída temporária, pelo período de 07 (sete) dias,
em 31/03/2021.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, permitindo a
análise do mérito.
Nos termos do art. 56 da Lei nº 6.001/73 (Estatuto do Índio): “No caso de condenação de
índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua aplicação o Juiz atenderá também ao
grau de integração do silvícola. Parágrafo único. As penas de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, no local de funcionamento do órgão federal de
assistência aos índios mais próximos da habitação do condenado”. (Sem grifos no original).
Logo, o próprio Estatuto do Índio dispõe sobre o grau de integração social do indígena na
aplicação da pena, permitindo, ademais, a aplicação do regime de semiliberdade, quando possível.
De igual forma, a Resolução nº 287 do CNJ, disciplina no art. 10: “Não havendo condições
para aplicação do disposto nos artigos 7º e 9º, a autoridade judicial deverá aplicar, sempre que
possível e mediante consulta à comunidade indígena, o regime especial de semiliberdade previsto no
art. 56 da Lei nº 6.001/1973 (Estatuto do Índio), para condenação a penas de reclusão e de detenção”.
(Sem grifos no original).
No caso dos autos, o agravante cumpre pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, pela prática
dos crimes previstos nos arts. 148, § 2º (sequestro e cárcere privado em sua forma qualificada), 121, §
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2º, I e IV (homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima) e art. 211 (ocultação de cadáver), na forma do art. 69, todos do CP.
Ademais, consta nos autos que fala fluentemente a língua portuguesa, possui a profissão de
motorista e se encontra integrado à vida social fora da aldeia, entendendo-se não ser aplicável, ao
caso, o instituto da semiliberdade, em que pesem os argumentos aventados no recurso e a demonstração de que o agravante faça parte, efetivamente, da comunidade indígena Pataxó.
Nesse sentido:
HABEAS CORPUS Nº 603146 - PR (2020/0195458-9). DECISÃO Trata-se de habeas corpus com
pedido de liminar impetrado em favor de NAZILDO PO VEJ JE MARCONDES, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Agravo n. 0009776-46.2019.8.16.0031). O paciente
foi condenado às penas de 13 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime
previsto no art. 217-A do Código Penal. A impetrante alega constrangimento ilegal, pois foi indeferido o pleito de cumprimento de pena em regime especial de semiliberdade, permitido ao paciente
indígena na forma do art. 56, parágrafo único, do Estatuto do Índio, pois o encarceramento de
membro de comunidade indígena é hipótese extremamente excepcional, não verificada no caso
concreto. Requer, liminarmente e no mérito, que o paciente seja colocado em regime especial de
semiliberdade. O pedido de liminar foi indeferido (fls. 210-211). Foram prestadas as informações
(fls. 217-235, 236-240 e 244-256). O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do
writ e, caso dele se conheça, pela sua denegação (fls. 261-266). É o relatório. Decido. O Superior
Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe habeas corpus em substituição ao
recurso próprio, tampouco à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração,
salvo se verificada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No presente
caso, o Juízo da execução indeferiu o pedido de imediata concessão de regime de semiliberdade.
O Tribunal a quo decidiu nestes termos (fls. 64-66): Dentro deste prospecto ao interpretar o artigo
4º, da Lei 6.001/1973, extrai-se que os índios serão considerados integrados, quando incorporados
à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda que conservem
usos, costumes e tradições característicos da sua cultura. No caso, é possível constatar da Ação
Penal n.º 0000319-08.2016.8.16.0059, principalmente dos interrogatórios prestados pelo sentenciado, que ele tem o domínio da língua portuguesa, além de frequentar o comércio local e a igreja
evangélica. Para mais, conforme restou consignado pela magistrada de primeiro grau, Nazildo
possui título de eleitor (n.º 073742700680), circunstância capaz de apontar estar ambientado socialmente, inclusive com o exercício de direitos civis. Assim, o reeducando já se encontra integrado à cultura e comunhão nacional, exercendo direitos e, muito embora possa conservar costumes
e tradições relacionadas ao seu grupo cultural originário, não pode ser considerado isolado em
vias de integração, nos termos do artigo 4º, da Lei nº 6.001/1973. [...] Destarte, não é possível a
concessão do regime especial de semiliberdade (art. 56, parágrafo único), porquanto entendo que
o agravante, silvícola, está adaptado e integrado à sociedade não indígena. Ademais, havendo
elementos concretos de estar o reeducando integrado à sociedade, é prescindível a realização do
exame antropológico. Não se constata flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de
ofício pelo STJ, uma vez que é assente neste Tribunal o entendimento de ser inaplicável o regime
especial de semiliberdade previsto no art. 56, parágrafo único, da Lei n. 6.001/1973 (Estatuto
do Índio) quando o paciente está integrado à sociedade não indígena. Confiram-se precedentes:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO COMETIDO POR ÍNDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA (DESFERIMENTO DE SOCOS E GOLPES DE PEDRA NA FACE E NA CABEÇA DA VÍTIMA). ART.
56 DO ESTATUTO DO ÍNDIO. SEMILIBERDADE. RÉU INTEGRADO À SOCIEDADE. CONCLUSÃO INVERSA. REVOLVIMENTO DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA
ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão cautelar, como é cediço, é medida excepcional de privação de liberdade, que somente poderá ser adotada quando as
circunstâncias do caso concreto, devidamente fundamentadas no art. 312 do Código de Processo
Penal, demonstrarem a sua imprescindibilidade. Contudo, justificada a custódia preventiva em razões idôneas e devidamente preenchidos todos os seus requisitos, inviável a liberação do acusado.
2. In casu, a custódia cautelar do recorrente foi decretada e mantida notadamente para a garantia
da ordem pública, com base na gravidade concreta do delito, principalmente pelo modus operandi
extremamente violento, tendo em vista que ele matou a vítima mediante socos e golpes de pedra
endereçados contra o seu rosto e a sua cabeça. 3. Não prospera o pleito subsidiário de autorização
de semiliberdade (art. 56 do Estatuto do Índio), porquanto, segundo as instâncias ordinárias, o
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réu já se encontra integrado à sociedade, possuindo carteira de trabalho e de identidade, vínculo
empregatício, com fluência na língua portuguesa, o que afasta a incidência do benefício, conforme
reiterada jurisprudência desta Corte. Ademais, conclusão inversa demandaria o revolvimento do
conjunto fático-probatório, providência inviável na via eleita, de rito célere e cognição sumária.
4. Eventuais condições pessoais favoráveis do réu não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Registre-se, ainda, que, concretamente demonstrada pelas
instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de
medidas cautelares alternativas. 5. Recurso improvido. (RHC n. 122.923/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 23/6/2020.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU INDÍGENA INTEGRADO À SOCIEDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 6.001/73. INAPLICABILIDADE. ALTERAÇÃO
DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O art. 56,
parágrafo único, da Lei 6.001/73, que prevê o cumprimento da pena em regime de semiliberdade
e em estabelecimento da FUNAI, somente se aplica ao réu indígena não integrado socialmente ou
em fase de aculturação. Precedentes. 2. A alteração das premissas fáticas do acórdão - de que o
réu estaria integrado ao convívio social fora da aldeia indígena - demanda necessário revolvimento das provas dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 1.467.017/MT, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 9/9/2019.)
PENAL - HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - PACIENTE QUE É
ÍNDIO JÁ INTEGRADO À SOCIEDADE - POSSUI TÍTULO DE ELEITOR - INAPLICABILIDADE
DO ESTATUTO DO ÍNDIO - IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME
DE SEMILIBERDADE - ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS EM QUE FOI ACENTUADA A CENSURABILIDADE DA CONDUTA - REGIME INICIALMENTE FECHADO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. O Estatuto do Índio só é aplicável ao indígena
que ainda não se encontra integrado à comunhão e cultura nacional. 2. O indígena que está em
pleno gozo de seus direitos civis, inclusive possuindo título de eleitor, está devidamente integrado
à sociedade brasileira, logo, está sujeito às mesmas leis que são impostas aos demais cidadãos
nascidos no Brasil. 3. O regime de semiliberdade não é aplicável ao indígena integrado à cultura
brasileira. 4. O estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena deve observar não só
o quantitativo da pena, porém a análise de todas as circunstâncias judiciais, considerada, ainda,
eventual reincidência. 5. Se foi feito contra a conduta do réu rigorosa censurabilidade, justificado
está o regime inicialmente fechado, necessário para reprovação do crime e ressocialização do
apenado. 6. Ordem denegada. (HC n. 88.853/MS, relatora Ministra Jane Silva, Desembargadora
convocada do TJMG , Sexta Turma, DJ de 11/2/2008.) Ante o exposto, não conheço do habeas
corpus. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021. MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Relator”. (STJ - HC: 603146 PR 2020/0195458-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, Data de Publicação: DJ 27/04/2021).
“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS. NULIDADE. FLAGRANTE. AGRESSÃO. DOMICÍLIO. INVASÃO. PROVAS. CONTAMINAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. SUBSTÂNCIAS ILÍCITAS. TRANSPORTE PESSOAL DESTINADO À
MERCANCIA. GUARDA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA. PENA DEFINITIVA. MÍNIMO LEGAL.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. SILVÍCOLA. SOCIEDADE. INTEGRAÇÃO. PLENITUDE. SEMILIBERDADE.
DESCABIMENTO. REGIME INICIAL. ADEQUAÇÃO. RECURSO EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. SUBSISTÊNCIA. INVIABILIDADE. APELO. IMPROVIMENTO. 1. No esteio do entendimento assentado nas Cortes Superiores, eventuais máculas de
irregularidade no flagrante não contaminam as provas da ação penal. 2. Ainda que grave a acusação defensiva de terem os policiais que prenderam o Réu o agredido fisicamente, não há que se
falar em nulidade das provas se, além de inexistir mínima comprovação da ocorrência da conduta
diante da inexistência de laudo de exame corpo de delito -, dela não resultara qualquer elemento
utilizado para embasar a condenação, sobretudo porque mantida a negativa de autoria desde o
flagrante até a fase recursal. 3. Em que pese a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio, nos casos de crimes de permanente estado flagrancial, como o tráfico de drogas, tem-se por
justificada, com lastro na própria exceção protetiva trazida na Carta Magna, a mitigação de tal
garantia, para a realização de busca por entorpecentes, notadamente quando patente a suspeita
de sua guarda pelo acusado, diante de ter sido flagrado, nas proximidades, na posse de substâncias ilícitas. Precedentes. 4. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob
natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendi-
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dos, e não apenas pela flagrância na venda direta de entorpecentes ilícitos. 5. Comprovando-se,
pelo vasto conjunto probatório constante dos autos, que o Réu trazia consigo considerável quantidade da droga popularmente conhecida como crack (10 pedras) e que também as tinha sob guarda
em casa (32 pedras), em condições típicas da traficância, resta configurada a incursão objetiva na
norma penal incriminadora, haja vista que materializados seus verbos nucleares. 6. Evidenciado
o histórico envolvimento do Réu com condutas ilícitas, registradas em certidão de antecedentes
criminais e por ele próprio confessadas, justifica-se a não incidência da causa de diminuição
prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, haja vista que descaracterizada a condicionante
cumulativa de não dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 7. A proteção prevista no art.
56 da Lei nº 6.001/76 não se estabelece em cunho absoluto, estando, ao revés, intrinsecamente
relacionada ao grau de integração social do silvícola à sociedade, ensejo pelo qual, restando
evidente estar o acusado completamente nesta inserido, descabe falar em atenuação da pena ou
aplicação do regime de semiliberdade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 8. Mantida a
condenação do Réu a pena de reclusão de 05 (cinco) anos, revela-se adequada a fixação do regime
inicial de cumprimento semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal. 9. Tendo
o Acusado respondido ao processo preventivamente custodiado, sob decreto assentado em pressupostos e fundamentos subsistentes ao tempo da sentença e nela expressamente invocados, não
há irregularidade a ser reconhecida na determinação de que assim permaneça até o julgamento
de eventuais recursos. Precedentes. 10. Apelação improvida”. (Sem grifos no original). (TJ-BA APL: 00050186920188050191, Relator: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 09/12/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME DE SEMILIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O estatuto do Índio só é
aplicável ao indígena que ainda não se encontra integrado à comunhão e cultura nacional; 2. Evidenciado que o réu se encontra integrado à sociedade, não há que se falar em tutela especial, tampouco em concessão do regime especial de semiliberdade previsto no Estatuto do Índio. Precedentes; 3. É dispensável o exame antropológico destinado a aferir o grau de integração do apelante na
sociedade se o Juiz, durante a instrução criminal, afirma a imputabilidade plena com fundamento
na sua total inserção na sociedade civil, avaliando o grau de escolaridade, fluência na língua portuguesa, alistamento militar, carteira de trabalho e emprego na comarca. Precedentes do STJ; 4.
Recurso Conhecido e Não Provido, em consonância com a promoção ministerial”. (TJ-AM - EP:
00004747420208044401 AM 0000474-74.2020.8.04.4401, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data
de Julgamento: 07/09/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/09/2020).

Por sua vez, diante da pandemia provocada pelo novo coronavírus, e da necessidade de
contenção da COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça emitiu a Recomendação nº 62/2020, aos
Tribunais e magistrados, para adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, considerando, excepcionalmente,
dentre outras, as seguintes medidas:
“Art. 1º. Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional
e do sistema socioeducativo.
Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas:
I – a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos
os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas
com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial
atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; (...);
Art. 5º. (…) III – concessão de prisão domiciliar em relação a todos as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução; IV – colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento
adequado no estabelecimento penal. (...)”.
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resolve:

Por sua vez, o Ato Conjunto nº 04/2020, editado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

“Art. 2º - Determinar aos magistrados, com competência de execução penal, que avaliem, iniciando-se pelas pessoas, que se encontrem, no grupo de risco, definido pela Recomendação nº 62/2020
(inciso I do artigo 1º e inciso I, a e b do artigo 5º), fundamentadamente, a possibilidade de:
I - conceder saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes, fixadas
pela Súmula Vinculante nº 56, do Supremo Tribunal Federal.
II - conceder prisão domiciliar, quando se tratar de pessoas presas, em cumprimento de pena, em
regime semiaberto, que tenham autorização de trabalho externo ou saídas temporárias, deferidas
e não violadas, mediante condições e pelo prazo, a serem definidos pelo juiz da execução;
III - colocar, em prisão domiciliar, pessoa presa, com diagnóstico suspeito, ou confirmado, de
Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência de espaço de isolamento adequado
no estabelecimento penal; (...)”.

Porém, não se trata a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, bem como, o Ato Conjunto nº 04/2020 do TJ/BA, de regras a serem cumpridas de forma imperativa, cabendo ao julgador
avaliar as peculiaridades de cada preso e de sua situação prisional.
Na hipótese dos autos, trata-se da prática de crimes de elevada gravidade e pena aplicada
de 18 (dezoito) anos de reclusão, encontrando-se o agravante, atualmente, cumprindo pena em regime semiaberto.
Ressalta-se inexistir qualquer demonstração nos autos de que o Conjunto Penal de Eunápolis, onde o agravante se encontra custodiado, esteja atuando com negligência em relação às medidas
necessárias para a contenção da COVID-19 entre os apenados, sendo certo que o fato de ser o agravante idoso, por si só, não o credencia à prisão domiciliar humanitária.
Ademais, há possibilidade real do agravante já se encontrar vacinado, de acordo com o calendário de vacinação do Estado da Bahia.
Desse modo, entende-se que não há nos autos evidências de que a manutenção da prisão
do agravante no Conjunto Penal de Eunápolis implique em maior risco de contágio pela COVID-19,
não sendo cabível, no caso concreto, a excepcional autorização para cumprimento da pena em prisão domiciliar.
Nesse sentido:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DEFERE PRISÃO DOMICILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PANDEMIA DE COVID-19. APENADO IDOSO. HIPERTENSÃO ARTERIAL E DIABETES PREEXISTENTES. TRATAMENTO.
MEDIDAS DE PROTEÇÃO. DELITO E TEMPO DE PENA. Não é cabível a colocação em
prisão domiciliar, por conta da pandemia de COVID-19, mesmo que seja idoso e sofra de hipertensão arterial e diabetes, de apenado condenado a quase três décadas de reclusão, por violação
da dignidade sexual, por reiteradas vezes, de uma filha e uma enteada menores de catorze anos
de idade, e que cumpre pena em regime fechado e somente progredirá ao regime semiaberto em
três anos, se está recebendo o devido tratamento no estabelecimento prisional, tendo sua saúde
controlada, e o Poder Público está adotando medidas para que lá não chegue ou espalhe-se o
vírus SARS-CoV-2, a ponto de até então inexistir notícia de que haja preso infectado ou com suspeita disso no estabelecimento prisional em que se encontra o apenado. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO”. (TJ-SC - EP: 00001758420208240022 Curitibanos 0000175-84.2020.8.24.0022,
Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 19/05/2020, Segunda Câmara Criminal).
“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR
OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – PACIENTE IDOSO - RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ
DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EX-
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CEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA. O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de
todos os detentos, cada caso deve ser analisado individualmente. Na hipótese, embora o paciente
seja idoso, possui significativo saldo de pena por cumprir, não havendo comprovação nos autos
de situação de saúde excepcional que autorize a prisão domiciliar pretendida”. (TJ-MT - HC:
10078354420208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 12/05/2020,
Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/05/2020).
“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ÉDITO PRISIONAL BEM FUNDAMENTADO E COM AMPLO ARRIMO NOS AUTOS. MANIFESTA PERICULOSIDADE NO SUPOSTO MODO DE AGIR DO
PACIENTE, A QUAL É EXTRAÍDA A PARTIR DO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA
CONDUTA DELITIVA IMPUTADA. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ RELACIONADA AO COVID-19. PACIENTE IDOSO.
POSSIBILIDADE DE JÁ SE ENCONTRAR VACINADO. SISTEMA PENITENCIÁRIO TOMANDO TODAS AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR O CONTÁGIO DENTRO DO
SISTEMA PENITENCIÁRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INVOCADO INEXISTENTE.
PRISÃO MANTIDA. ORDEM DENEGADA. I - O modus operandi do delito que é imputado ao
paciente revela alta periculosidade, pois a vítima, entre os 09 a 12 anos de idade, supostamente
era abusada (penetrava o dedo todo na vagina dela por diversas vezes, que doía bastante e o que
mais doía era o bumbum dela) pelo paciente quando ficava sob os seus cuidados, situação que faz
com que a liberdade do paciente cause sentimento social de insegurança generalizada, somente
evitável por meio da prisão preventiva como garantia da ordem pública. Importante, pontuar,
ademais, que existe a notícia de que o paciente ameaçou a vítima de um mal injusto e grave caso
contasse sobre os abusos, circunstâncias que demonstram que o paciente poderá atrapalhar a
instrução criminal. II - O fato de o paciente contar com 74 anos de idade, por si só, não o garante
o direito de ser encaminhado para prisão domiciliar, até porque não existe notícia de qualquer
documento informando que o local em que se encontra preso não tem condições de manter a custódia de forma digna, ou seja, com os devidos cuidados ao seu estado de saúde. Frise-se, ainda,
que existe a possibilidade de o paciente já ter sido vacinado contra o Sars-Cov-2 (vírus causador
da doença COVID-19), uma vez que conta com 74 anos de idade e o Governador do Estado de Alagoas determinou a vacinação de toda população carcerária maior de 18 anos. III - Habeas Corpus
conhecido e denegado”. (TJ-AL - HC: 08039944020218020000 AL 0803994-40.2021.8.02.0000,
Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 23/06/2021, Câmara Criminal, Data
de Publicação: 23/06/2021).

Diante do exposto, mostra-se incabível, no caso concreto, a concessão do regime de semiliberdade ou da prisão domiciliar.
Recurso conhecido e improvido.
*****
(TJBA – Agravo de Execução Penal nº 8007727-24.2021.8.05.0000. 2ª Vice Presidência. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 13/05/2021)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE
DIREITO SUBJETIVO. DECISÃO SUJEITA À CONVENIÊNCIA E DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Embora seja possível, em tese, que os apenados possam cumprir pena em Unidade
Prisional próxima à família (art. 103 da LEP), compete à Administração Pública
avaliar a conveniência e oportunidade da medida.
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Trata-se, no caso dos autos, de apenado condenado à pena de 24 (vinte e quatro)
anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º,
última figura, do CP), por Autoridade Judiciária da Comarca de Vila Velha/ES, e
preso na Comarca de Teixeira de Freitas/BA, no dia 07/02/2019, em cumprimento
a mandado de prisão expedido pelo juízo da condenação, tendo ali permanecido
recolhido até o dia 02/10/2020, quando transferido para Presídio no Espírito Santo
em razão da Direção da Unidade Prisional de Teixeira de Freitas informar que, além
de não dispor de vaga para o apenado, cuida-se de preso de alta periculosidade,
possuindo histórico de fuga e envolvimento com o tráfico interestadual de drogas,
juntamente com grupos atuantes no Estado do Espírito Santo, não sendo recomendável o cumprimento da pena na referida Unidade.
Apenado, ademais, que não responde a processos criminais no Estado da Bahia.
Não cabimento, por não ser conveniente e oportuno à Administração Pública do
Estado da Bahia, que o apenado cumpra pena em Unidade Prisional do interior do
Estado, seja em Teixeira de Freitas ou Eunápolis. Manutenção da decisão impugnada, na íntegra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução Penal nº 800772724.2021.8.05.0000, da Comarca de Teixeira de Freitas, no qual figura como agravante DOUGLAS
CARDOSO DE SOUZA PEREIRA, e como agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Douglas Cardoso de Souza Pereira,
qualificado nos autos, através de advogados constituídos, contra a decisão proferida pelo Juízo da
Vara de Execução Penal da Comarca de Teixeira de Freitas, que indeferiu o pedido formulado pelo
agravante para que pudesse cumprir pena no Conjunto Penal daquela cidade, onde foi preso, devido
ao cumprimento de mandado de prisão expedido por Autoridade Judiciária do Estado do Espírito
Santo, onde foi condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime
inicial fechado, pela prática do crime de latrocínio.
Consta nos autos que o agravante foi preso na Comarca de Teixeira de Freitas em 07/02/2019,
tendo cumprido pena na Unidade Prisional da Comarca até 02/10/2020, quando foi transferido para
Presídio no Espírito Santo.
Após requerimento para que o apenado voltasse a cumprir pena na Comarca de Teixeira de
Freitas, o Juízo da Execução Penal da Comarca indeferiu o pedido, após manifestação da Direção da
Unidade Prisional e do Ministério Público, por seu indeferimento.
Alega o agravante, em síntese, que sua família reside na cidade de Teixeira de Freitas, razão
pela qual, entende fazer jus a cumprir pena naquela cidade, requerendo, em síntese, o imediato retorno do agravante para a Comarca de Teixeira de Freitas/BA ou, subsidiariamente, para a Comarca de
Eunápolis/BA para cumprimento de pena, bem como, a sustação imediata do envio da Guia de Execução Penal para o Estado do Espírito Santo, e, no mérito, a confirmação destas providências. Ademais, requer o agravante o requerimento de informações complementares ao Juízo a quo e à Direção
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do Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, que possam justificar a decisão impugnada (ID 14037804).
Em contrarrazões (ID 14037805), o Ministério Público de origem requereu o improvimento
do recurso.
Decisão de manutenção da decisão recorrida constante no ID 14037801.
Através da decisão constante no ID 14063651, esta Relatora negou a concessão de medida
cautelar, entendo inexistir nos autos a demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora a justificarem a concessão da medida, negando-se, ademais, pedido pela conversão do feito em diligência,
para requisição de informações complementares, uma vez que já se encontra devidamente instruído.
Em seguida, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça, manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do agravo defensivo (ID 14123889).
O presente Agravo em Execução Penal é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade recursal, permitindo o exame do mérito.
De acordo com o art. 103 da LEP: “Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública
a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em
local próximo ao seu meio social e familiar”.
Porém, não se trata de direito subjetivo do apenado o cumprimento da pena em Unidade
Prisional próxima à família, não podendo o dispositivo ser interpretado de forma absoluta.
Nas lições de Rogério Sanches Cunha, esse direito: “(...) é relativo, cabendo ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado
para abrigar o preso provisório, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos”. (Execução
Penal para concursos. 3ª ed., rev., atual. e ampl. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 107).
De fato, embora seja possível, em tese, que os apenados possam cumprir pena em Unidade
Prisional próxima à família, compete à Administração Pública avaliar a conveniência e oportunidade
da medida.
Trata-se, no caso dos autos, de apenado condenado à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 06
(seis) meses de reclusão, pela prática do crime de latrocínio (art. 157, § 3º, última figura, do CP), por
Autoridade Judiciária da Comarca de Vila Velha/ES, e preso na Comarca de Teixeira de Freitas/BA,
no dia 07/02/2019, em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo juízo da condenação, tendo
ali cumprido pena até o dia 02/10/2020, quando foi transferido para Presídio no Espírito Santo.
Após requerimento pela transferência do apenado para a Comarca de Teixeira de Freitas, o
Juízo a quo indeferiu o pedido, tendo-se em vista as informações trazidas pela Direção da Unidade
Prisional de Teixeira de Freitas no sentido de que, além de não dispor de vaga para o apenado, trata-se
de preso de alta periculosidade, possuindo histórico de fuga e envolvimento com o tráfico interestadual de drogas, juntamente com grupos atuantes no Estado do Espírito Santo, não sendo recomendável
o cumprimento da pena na referida Unidade.
Consta ainda, nos autos, a informação de que o apenado não responde a processos criminais
no Estado da Bahia.
Logo, entende-se que a decisão agravada não merece correção, uma vez não ser conveniente
e oportuno à Administração Pública do Estado da Bahia, que o apenado cumpra pena em Unidade Prisional do interior do Estado, seja em Teixeira de Freitas ou Eunápolis, devendo ser mantida, na íntegra.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO
DE TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DO REEDUCANDO EM
LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. “Não há falar em obrigatoriedade
do resgate da reprimenda perto dos familiares, pois, mesmo que a orientação legal seja no sentido
de que, sempre que possível, o sentenciado deva cumprir pena em local perto da residência de sua
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família (art. 103 da LEP), tal direito não se revela absoluto e depende da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública e a
real necessidade da transferência pleiteada” (AgRg no HC n.º 458.485/SP, Rel. Ministro JORGE
MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 18/10/2018). 2. No caso, a decisão impugnada está suficientemente fundamentada, tendo salientado as instâncias ordinárias que “não foi
demonstrada qualquer exceção para o cumprimento de pena do recorrente em local diverso do que
fora condenado” e que, “em face do excessivo déficit de vagas no sistema prisional do Distrito Federal, insuficiente para atender a demanda local, não é plausível admitir o cumprimento de pena
de condenados de outra unidade da Federação”. 3. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg
no HC: 562320 DF 2020/0039550-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
23/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020).

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
*****
(TJBA – Agravo de Execução Penal nº 8001353-89.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal
– Primeira Turma. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 12/05/2021)
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REPRIMENDAS IMPOSTAS À PENITENTE QUE, SOMADAS, ALCANÇAM 19 (DEZENOVE) ANOS, 10 (DEZ)
MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, PELA PRÁTICA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO
E HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENDO, POR DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO PENAL, O DIA DA ÚLTIMA
PRISÃO, 30.10.2016.
INSURGÊNCIA DA PENITENTE CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
A IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DE SUA PENA. ALEGAÇÃO DE QUE O
TEMPO DE PRISÃO CUMPRIDO ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DA DATA-BASE DEVE SER ABATIDO, UNICAMENTE, DO DELITO HEDIONDO DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, O MAIS GRAVE, COM ARRIMO NO ARTIGO
76 DO CPB. INACOLHIMENTO. ARTIGO 76 DO CPB QUE ESTIPULA QUE
“NO CONCURSO DE INFRAÇÕES, EXECUTAR-SE-Á PRIMEIRAMENTE A
PENA MAIS GRAVE.”. DISPOSITIVO QUE NÃO FAZ QUALQUER DISTINÇÃO QUANTO À NATUREZA DOS CRIMES QUE ORIGINARAM AS PENAS
– SE HEDIONDOS OU COMUNS –, OU MESMO À MAIOR QUANTIDADE
DE PENA, MAS, SIM, ESTABELECE CRITÉRIOS PARA EXECUÇÃO DE PENAS DE ESPÉCIES DIVERSAS, COMO, POR EXEMPLO, DE RECLUSÃO E
DE DETENÇÃO, INDICANDO QUE A DE ESPÉCIE MAIS GRAVE DEVE SER
EXECUTADA EM PRIMEIRO LUGAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PENAS IMPOSTAS À AGRAVANTE QUE SÃO TODAS
DA MESMA ESPÉCIE, NO CASO, RECLUSIVAS, DE MODO QUE O FATO DE
A AGRAVANTE TER SIDO CONDENADA PELA PRÁTICA DO CRIME HEDIONDO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO AUTORIZA A ALTERAÇÃO
DA ORDEM CRONOLÓGICA DA EXECUÇÃO DAS SUAS PENAS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
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ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo em Execução Penal n.º 800135389.2021.8.05.0000, oriundos da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, tendo
como Agravante ADRIANA VENAS SANTANA DE JESUS e como Agravado o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso,
nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pela sentenciada ADRIANA VENAS SANTANA DE JESUS, através da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra Decisão proferida pelo Juízo
de Direito da 2.ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador nos autos da Execução n.º 032589666.2014.8.05.0001, que indeferiu a impugnação ao cálculo de sua pena (Id. 12647708, pág. 36-50).
Relata a Agravante, em suas razões recursais, que teve contra si quatro condenações: a primeira na Ação Penal n.º 050.09.088597-0/00 (crime de roubo majorado praticado em 03.11.2009); a
segunda na Ação Penal n.º 1422175-35.2016.8.13.0024 (crime de tráfico de drogas privilegiado ocorrido em 30.10.2016); a terceira na Ação Penal n.º 0572901-66.2015.8.05.0001 (crime de roubo majorado
perpetrado em 13.07.2013); e a quarta na Ação Penal n.º 0318049-47.2013.8.05.0001 (crime de homicídio qualificado ocorrido em 09.01.2009).
Esclarece que foi presa pela primeira vez no dia 03.11.2009 no Estado de São Paulo, sendo
posteriormente solta em 19.08.2011 ante a concessão de livramento condicional, bem assim que foi
novamente segregada no dia 13.07.2013 por ter descumprido as condições daquele benefício. Expõe
que, quando estava cumprindo a pena no regime semiaberto (prisão domiciliar), foi presa pela terceira
vez em 30.10.2016, desta feita em Minas Gerais, e desde então permanece custodiada.
Informa que as penas foram inicialmente somadas em 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e que, na mesma decisão, foi revogado o livramento condicional
outrora concedido, com perdimento do período em que a Agravante esteve em livramento. Aduz
que, ulteriormente, a pena decorrente da primeira Ação Penal foi extinta, por força da concessão de
indulto, ao que as demais penas somadas alcançaram o novo quantum de 19 (dezenove) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Entende que, apesar de a data-base para a progressão de regime ser a de sua última segregação
(dia 30.10.2016), deve-se considerar o dia 13.07.2013 como data inicial de cumprimento de pena, por ser
a do cometimento do delito de pena mais grave. Sustenta que entre o dia da prisão desse crime mais
grave até a referida data-base para progressão de regime, a Agravante cumpriu 03 (três) anos, 03 (três)
meses e 17 (dezessete) dias de prisão, não se podendo deixar de abater tal período do cômputo da execução da pena alusiva ao delito de homicídio, o mais grave, com arrimo no art. 76 do CP. Salienta que o
caso em testilha não se enquadra na hipótese descrita no art. 75, § 2.º, do CP, uma vez que a condenação
pelo crime mais grave decorreu de fato anterior ao início da execução de pena, ocorrido em 09.01.2009.
Nesse compasso, pugna pela reforma do decisório recorrido para que seja aplicada a data de
13.07.2013 como a de início de cumprimento da pena do delito mais grave.
Em suas contrarrazões (Id. 6378377), o Parquet sustenta que a pretensão da Agravante não
encontra acolhimento na legislação pátria. Salienta que o art. 76 do Código Penal, ao contrário do que
interpreta a defesa, não permite alteração da data de cumprimento de pena no caso vertente, pois, ao
mencionar “pena mais grave”, refere-se unicamente ao tipo de pena, se reclusão ou detenção, no caso
de concurso de infrações.
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Assim, postula o improvimento do Agravo.
Exercendo juízo de retratação (Id. 12647708, pág. 58), o Julgador a quo manteve a Decisão
recorrida, determinando a remessa do Agravo à Segunda Instância.
Em seu Parecer, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do
Agravo em Execução (Id. 13780589).
VOTO
I. Do juízo de admissibilidade
O presente Agravo é próprio e tempestivo, verificando-se, além disso, o legítimo interesse da
penitente na modificação de Decisão proferida no curso da sua execução penal. Assim, é medida que
se impõe o conhecimento do Recurso, passando-se, de logo, ao exame do seu mérito.
II. Do mérito recursal
Consoante relatado, bate-se a sentenciada ADRIANA VENAS DE JESUS, em resumo, pela
desconstituição do comando decisório proferido pelo Juízo da 2.ª Vara de Execuções Penais de Salvador, que indeferiu a impugnação ao cálculo de sua pena, inacolhendo, pois, o pedido de que fosse
considerada a data de 13.07.2013 como de início do cumprimento da pena do delito de homicídio
qualificado, o mais grave, com arrimo no art. 76 do Código Penal.
Pois bem, no caso vertente, extrai-se dos documentos que instruíram o recurso a seguinte
situação processual:
- A Agravante foi presa pela primeira vez no dia 03.11.2009 no Estado de São Paulo, pela prática
do delito de roubo majorado (Ação Penal n.º 050.09.088597-0/00). O fato ensejou sua condenação
à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, tendo a sentença transitado em julgado
em 09.12.2010. A Agravante foi solta em 19.08.2011 ante a concessão de livramento condicional,
tendo o aludido benefício sido suspenso em 03.05.2013 em razão do descumprimento das condições estabelecidas. Posteriormente, a Agravante foi beneficiada pelo indulto, com base no Decreto
Presidencial n.° 7.873/2012;
- A Agravante foi presa pela segunda vez no dia 13.07.2013 em Salvador, pela prática do delito
de roubo majorado (Ação Penal n.º 0572901-66.2015.8.05.0001). O fato ensejou sua condenação à
pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão;
- A Agravante foi presa pela terceira e última vez em 30.10.2016 em Belo Horizonte, pela prática do delito de tráfico de drogas privilegiado (Ação Penal n.º 1422175-35.2016.8.13.0024). Nessa
ocasião, estava cumprindo pena em prisão domiciliar pela prática do roubo processado nos autos
n.º 0572901-66.2015.8.05.0001. O fato ensejou sua condenação à pena de 01 (um) ano e 08 (oito)
meses de reclusão, que transitou em julgado em 21.05.2018;
- A Agravante respondeu também pelo cometimento, em 09.01.2009, do delito de homicídio qualificado (Ação Penal n.º 0318049-47.2013.8.05.0001), pelo qual restou condenada à pena de 12 (doze)
anos de reclusão.

Veja-se, outrossim, que após a concessão do indulto nos autos n.º 050.09.088597-0/00 e a
consequente exclusão da condenação imposta naqueles autos, as penas da Agravante foram novamente somadas, desta feita no quantum de 19 (dezenove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, tendo, por data-base para a concessão de benefícios na execução penal, o dia da última prisão,
30.10.2016, conforme hodierno entendimento dos Tribunais Superiores.
De outro viés, consta no Atestado de Pena datado de 25.03.2021, de cuja homologação a
Agravante se irresigna, que até a aludida data a Agravante já havia cumprido 08 (oito) anos, 08 (oito)
meses e 08 (oito) dias de prisão – perquiridos, é dizer, entre os dias 13.07.2013 e 25.03.2021, contando-se 348 (trezentos e quarenta e oito) dias remidos –, remanescendo, pois, 11 (onze) anos, 02 (dois)
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meses e 12 (doze) dias. Segundo o Atestado, considerando a fração de 2/5 (dois quintos), à vista da
hediondez do delito de homicídio qualificado pelo qual a penitente foi condenada, a previsão de progressão ao regime semiaberto se daria em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias, ou
seja, no dia 08.06.2021.
Ocorre que, segundo sustenta a ora Agravante, a forma como foi considerado o tempo cumprido no Atestado de Pena configura prejuízo a si. Afirma que a pena cumprida entre 13.07.2013 e
30.10.2016 (data-base), ou seja, o lapso de 03 (três) anos, 03 (três) meses e 17 (dezessete) dias, deve ser
abatido exclusivamente do tempo de pena imposta pela prática do delito de homicídio, o mais grave,
com fulcro no art. 76 do CP, para fins de contagem de benefícios da execução. Para a Agravante, reduzindo-se o mencionado lapso da reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão, imposta pela prática do
delito mais grave, persistiria o tempo de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias, sobre o qual
deveria incidir a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão do regime de cumprimento de pena, por
sua vez, já implementada.
A pretensão da Agravante, todavia, não merece guarida.
Ab initio, importante memorar que o art. 76 do Código Penal, com o qual a Agravante subsidia sua tese, estipula que “No concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave.”. Ao contrário do que alega a Agravante, o referido dispositivo estabelece critérios para execução
de penas de espécies diversas – é dizer, de reclusão e de detenção –, não fazendo qualquer distinção,
observe-se, quanto à natureza dos crimes que as originaram – se hediondos ou comuns –, ou mesmo
à maior quantidade de pena.
Dito em outras palavras, a norma indica, unicamente, que, no concurso entre infrações a que
a lei comine penas de espécies, como, por exemplo, de reclusão e de detenção, a primeira, de espécie
mais grave, deve ser executada em primeiro lugar. Sobre o tema, já se manifestou o egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE PRECEDÊNCIA NA EXECUÇÃO
DAS PENAS. EXECUÇÃO PRIMEIRAMENTE DAS PENAS MAIS GRAVES: RECLUSÃO
E DETENÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não viola o princípio da
colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão
colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes. 2. Nos termos do entendimento desta Corte, a norma contida no art. 76 do Código Penal refere-se apenas à gravidade da
pena imposta, ou seja, reclusão e detenção, e não ao tipo de crime praticado, prevendo tal dispositivo legal primeiro a execução da pena mais grave, observada a ordem cronológica dos delitos,
de acordo com as datas do trânsito em julgado de cada sentença, sendo irrelevante tratar-se de
crime comum ou hediondo. 3. Agravo regimental improvido. (STJ: AgRg no HC 592.940/MS,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 23/09/2020,
grifos acrescidos)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO. PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. RECLUSÃO. ORDEM CRONOLÓGICA. DATA
DO TRÂNSITO EM JULGADO. ART. 76 DO CÓDIGO PENAL. CONCURSO DE INFRAÇÕES. DIFERENTES MODALIDADES DE PENA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consoante
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o art. 76 do Código Penal somente
é aplicável ao concurso de infrações (art. 69 do CP) quando as penas privativas de liberdade
são diferentes (detenção e reclusão). 2. Na hipótese em tela, o réu foi condenado a quatro penas
privativas de liberdade na modalidade reclusão. Assim, deve ser obedecida a ordem cronológica
das execuções, considerado o trânsito em julgado das condenações, para o cumprimento da pena
e, consequentemente, para a detração do tempo em que permaneceu preso. 3. Agravo regimental
desprovido. (STJ: AgRg no REsp 1858048/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 09/09/2020, grifos acrescidos)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE NAS MODALIDADES RECLUSÃO E
DETENÇÃO. UNIFICAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A teor do art.
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76 do Código Penal, em casos de concurso de infrações com tipos de gravidade diferentes, deve-se
executar primeiro a pena mais grave. 2. A pena de reclusão será cumprida em primeiro lugar e,
posteriormente, a de detenção, não havendo falar em unificação de penas, diante da impossibilidade de execução simultânea de duas modalidades distintas de penas privativas de liberdade. 3.
Agravo regimental improvido. (STJ: AgRg no REsp 1835638/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019, grifos acrescidos)

No caso em testilha, é incontestável que as penas impostas à Agravante são todas da mesma
espécie, no caso, reclusivas; portanto, o fato de a Agravante ter sido condenada pela prática do crime
hediondo de homicídio qualificado não autoriza, data venia, a alteração da ordem cronológica da execução das suas penas.
Esse entendimento, a propósito, também é abraçado pelo douto Procurador de Justiça, que
consignou, em seu Opinativo, que “não há que se falar em alteração da ordem de execução para considerar a data de início do cumprimento da pena do crime de homicídio (hediondo). Inclusive, afastando qualquer controvérsia que ainda pudesse existir sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que é indevida a inversão na ordem das execuções em razão da natureza
do crime, posto que o art. 76 do CP estabelece a regra de execução pela natureza da pena, sendo despiciendo perquirir se o crime é hediondo ou não.” (Id. 13780589).
Assim, visualizando-se a convergência do comando decisório impugnado às orientações do
Tribunal da Cidadania a respeito do tema e a ausência de excesso de execução, conclui-se não existir
espaço para o reconhecimento da ilegalidade suscitada pela Agravante, ficando afastada, por conseguinte, a sua pretensão reformatória.
III. Do dispositivo
Ante o exposto, na esteira do Parecer Ministerial, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução, mantendo-se incólume o Decisio a quo.
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(TJBA – Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8012723-70.2018.8.05.0000. Tribunal Pleno.
Relatora: Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Julgado em 03/09/2021)
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 9.107/2016 DO
MUNICÍPIO DE SALVADOR. TRANSPORTE CLANDESTINO DE PASSAGEIROS. PENALIDADE DE MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO. PRELIMINARES REJEITADAS. SANÇÃO MAIS GRAVOSA DO QUE A ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPETÊNCIA
DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL
E MATERIAL DA LEI Nº MUNICIPAL DE Nº 9.107/2016 DE 03 DE AGOSTO
DE 2016 EM SEUS ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS, COM EFEITO EX
TUNC. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade de nº
8012723-70.2018.8.05.0000, proposta pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face de ato normativo promulgado pela
Câmara Municipal de Salvador e sancionado pelo Prefeito de Salvador.
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, em sua composição plenária, Rejeitar as Preliminares suscitadas e no mérito, JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO E DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE da Lei municipal nº
9.107/2016, em seus aspectos formais e materiais, com efeito ex tunc, nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, tombada sob o
nº 8012723-70.2018.8.05.0000, em que se questiona a constitucionalidade formal e material da Lei
n.º ° 9.107/2016, de 03 de agosto de 2016, do Município de Salvador, em face da alegada violação ao
art. 59, inciso IX, art. 55 da Constituição Estadual que se conjuga com o art. 22, XI da Constituição
Federal e art. 30 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Alega o requerente na sua exordial, que a norma municipal invadiu competência legislativa
privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte, que em razão da competência suplementar, cabe ao município, apenas adequar as leis estaduais e federais às peculiaridades e interesses
locais, salientando que a norma questionada, ao prever a medida administrativa de apreensão do
veículo afronta diretamente o art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro.
Assevera que a inconstitucionalidade da lei soteropolitana é incontestável ao prever multa
em valor superior e medida administrativa mais gravosa para o condutor de transporte remunerado
de pessoas, verberando que ao estabelecer penalidades mais gravosas aos condutores de transporte
remunerado sem licença, invadiu competência privativa da União, conforme art. 22, inc. XI, da
Constituição Federal c/c art. 55, da Constituição Estadual.
Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que sejam suspensos os efeitos produzidos pela Lei Municipal nº. 9.107/2016, fundamentando os requisitos da tutela provisória do
fumus boni iuris com a alegada inconstitucionalidade formal e material cristalina da lei impugnada e do periculum in mora, que nas ações de inconstitucionalidade são reconhecidas pela
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conveniência da suspensão do ato normativo impugnado como o risco de se manter em vigor
legislação que afronta o Princípio Federativo e produz lesão a direito fundamental dos motoristas de serviço privado de passageiros diariamente, além das multas que lhes são impostas, causa
prejuízo à coletividade de Salvador.
Distribuídos os autos, por despacho, reservou-se para apreciar a tutela provisória requerida
após as informações, determinando a citação da Câmara Municipal de Salvador, por seu representante legal, bem como do Prefeito de Salvador para apresentarem informações, intimando-se sucessivamente o Procurador – Geral do Estado e a Douta Procuradoria, com a mesma finalidade.
O Prefeito Municipal de Salvador, apesar de ser devidamente intimado, não apresentou manifestação (ID.1396985)
A CÂMARA DE VEREADORES DE SALVADOR através de seus representantes legalmente constituídos no instrumento de procuração de ID. 1632308, apresentou manifestação, arguindo Preliminar de Incompetência absoluta, via eleita imprópria, parâmetro legal inadequado para o controle
de constitucionalidade em sede de Tribunal de Justiça.
Faz alegações acerca da regularidade da Lei nº. 9.107/2016, bem como a impossibilidade de
análise da presente ADI proposta pela Procuradoria-Geral de Justiça perante o Tribunal de Justiça da
Bahia, por usurpação de competência do STF, tendo em vista que a causa de pedir utilizou a Constituição Federal e o Código de Trânsito Brasileiro como parâmetro para as supostas violações da lei
impugnada, apontando de forma genérica às normas de competência insculpida no art. 55 e 59, inciso
IX, da Carta Estadual.
Sustenta sobre a inexistência de inconstitucionalidade formal e sobre a inexistência de usurpação de competência em razão do STF já ter apreciado matéria semelhante e ter reconhecido a competência do município legislar.
Narra que a lei municipal, ora afrontada, é fruto da permissividade do art. 209 da CE, inexistindo
qualquer invasão de conteúdo constitucional em seu aspecto formal, haja vista que não houve invasão de
competência; nem no seu âmbito material, posto que se trata de norma administrativa, não havendo nenhuma ilegalidade quanto aos valores estabelecidos a título de multa/punição, todas no âmbito administrativo.
Defende, por fim, da desnecessidade de concessão de medida liminar para suspensão do ato
normativo impugnado em razão da ausência dos requisitos autorizadores do deferimento da medida
cautelar pleiteada, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, afirmando ainda, caso a medida seja deferida, os danos reflexos serão muito maiores e prejudiciais a toda a população, uma vez
que causaria imediato “afrouxamento” da fiscalização aos transportadores ilegais de passageiros,
garantindo aos infratores uma “falsa” aparência de legalidade de sua atividade ilícita. Pugna pelo não
conhecimento da ação em face de incompetência desse E. TJBA, caso superado, seja julgado improcedente os pedidos da exordial (ID. 1632307).
Juntou documentos de ID. 4032918.
Notificado o Procurador-Geral do Estado da Bahia, interveio no feito, na condição de curador
da presunção de constitucionalidade da lei, alegando que acerca do trânsito e transporte a norma municipal invadiu competência legislativa privativa da União e acabou por atentar contra a supremacia
constitucional. Afirmando ainda, que houve extrapolação de função legislativa a legislar suplementarmente, como lhe cabia. Como se não bastasse, a lei municipal ainda viola os artigos 59 e 55 da
Constituição Estadual que aludem, também, às competências municipais.
Pleiteia pela procedência da ação direta, diante da flagrante inconstitucionalidade da norma
editada pela Câmara Municipal de Salvador, conferindo-se eficácia ex nunc ao decisum. (ID. 1937024).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça na qualidade de “custos legis” apresentou parecer opinativo pela concessão de medida cautelar a fim de que sejam suspensos imediatamente os efeitos dos
arts. 1º e 2º, da Lei Municipal nº 9.107/2016, rechaçando a preliminar de incompetência desta Corte
de Justiça para processar o feito. Sustentando ainda, estarem presentes os requisitos ensejadores da
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medida de urgência, quais sejam, o fumus boni iuris e do periculum in mora, a fim de evitar a atuação
sancionatória ilegítima da Municipalidade ( ID.2718051).
Consta dos autos decisão submetendo o pleito diretamente ao Tribunal, para julgar definitivamente a ação nos termos do artigo 12 da Lei nº 9868/99, determinando que as autoridades
complementem as informações já prestadas, em respeito ao princípio constitucional da ampla
defesa, bem como, seja dada nova vista ao Procurador-Geral do Estado e à Procuradoria de Justiça. (ID. 3559713).
A Câmara Municipal de Salvador apresentou petição reiterando os pedidos feitos nos autos,
especificamente o de não conhecimento em face da incompetência do TJBA para o deslinde do feito,
caso superado, pugna pela total improcedência da ação (ID. 4032918).
Devidamente intimados o Prefeito de Salvador e o Procurador-Geral do Estado não se manifestaram (ID. 4656511).
A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer opinativo, pugnando pela procedência da
ação, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade em face dos arts. 1º e 2º, da Lei Municipal
nº 9.107/2016, do Município Salvador, na medida em que configuram violação aos arts. 55 e 59, inc.
IX, da Constituição do Estado da Bahia, c/c art. 22, inc. XI, da Constituição Federal. ( ID. 4906964).
Instada a se manifestar acerca da preliminar suscitada pela Câmara Municipal de Salvador,
a Procuradoria-Geral de Justiça, na qualidade de parte autora, entendeu que os argumentos em
informações complementares não merecem prosperar e nesse sentido, reafirma o não acolhimento
da preliminar aventada pela parte contrária e consequente acolhimento do pedido de declaração
de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.107/2016 do Município de Salvador, por violação
aos arts. 55 e 59, inc. IX, da Constituição do Estado da Bahia, c/c art. 22, inc. XI, da Constituição
Federal (ID. 8499580).
O presente feito encontra-se em condições de proferir voto, portanto, solicito sua inclusão na
pauta. Ressalta-se a possibilidade de sustentação oral, conforme dispõem os artigos 937, inciso IX, do
CPC e 187 do RITJ/BA.
VOTO
Conheço da presente ação direta de inconstitucionalidade, em razão de preencher os requisitos
processuais.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Ministério Público do Estado
da Bahia, em que se questiona a constitucionalidade formal e material da Lei n.º ° 9.107/2016, de 03
de agosto de 2016, do Município de Salvador, em face da alegada violação ao art. 59, inciso IX, art. 55
da Constituição Estadual que se conjuga com os artigos 22, XI e 30 da Constituição Federal do Brasil.
O ato normativo impugnado apresenta o seguinte teor, in verbis:
“LEI Nº 9107/2016
Dispõe sobre a penalidade aplicada aos proprietários de veículos que operam clandestinamente o Sistema de Transporte Público de Salvador.
Art. 1º.: O órgão responsável pela fiscalização de Transporte e Trânsito do Município de Salvador aplicará multa e apreensão do veículo que for flagrado realizando transporte clandestino.
Parágrafo único. Os veículos apreendidos serão recolhidos ao pátio do Órgão de Trânsito Municipal.
Art. 2º. O valor da multa por efetuar transporte clandestino será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
§ 1º Na reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa
§ 2º A correção anual da multa será com base no indicador utilizado pela Prefeitura para corrigir seus
preços e serviços públicos.
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Art. 3º. O Órgão do Poder Público Municipal responsável pela fiscalização poderá celebrar convênios
específicos com as Polícias Civil, Militar ou outros órgãos que possam contribuir no combate à prática
do transporte clandestino.
Parágrafo único. A fiscalização poderá ser realizada, conjuntamente, com as Policias Civil e Militar.
Art. 4º. Esta Lei entra em vigor a partir de sua publicação.”

Inicialmente, passo à análise das Preliminares suscitadas.
Quanto a preliminar de Incompetência absoluta, via eleita imprópria, parâmetro legal inadequado para o controle de constitucionalidade em sede de Tribunal de Justiça, fica de logo rechaçada,
tendo em vista que a Procuradoria de Justiça utilizou como parâmetro no seu pedido inicial a violação
aos artigos 55 e 59, inciso IX, da Constituição Estadual, assim dispostos:
Art. 55 -Os Municípios do Estado da Bahia são unidades integrantes da República Federativa do
Brasil, dotadas de autonomia política, administrativa e financeira e regidas por suas leis orgânicas e
demais leis que adotarem, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição.
Art. 59. Cabe ao Município, além das competências previstas na Constituição Federal:
(...)
X- legislar, em caráter suplementar, para adequar as leis estaduais e federais às peculiaridades e interesses locais.

Por conseguinte, os artigos 55 e 59 da Carta Política do Estado da Bahia, tratam-se de normas
remissivas por obedecer fielmente às regras e os princípios insertos na Constituição Federal, especificamente a repartição constitucional de competência que devem ser respeitados pelos Municípios com
relação a sua autonomia política administrativa.
Sendo assim, serve de parâmetro de controle de constitucionalidade estadual qualquer norma
que encontre expressão textual na Constituição do Estado-membro, mesmo aquela que, a rigor, por
consistir em norma constitucional federal central, seja independentemente de antecedente inscrição
formal na ordem constitucional local, de sua observância obrigatória. ( Horta, Raul Machado Direito
Constitucional, 5ª ed, Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 253-258).
Acerca da matéria em comento, cabe transcrever os termos do aresto proferido pelo Pretório
Excelso no julgamento da ADI 5646/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux , explicita: “há que se
destacar dessa regra geral os casos em que o parâmetro do controle abstrato perante o Tribunal de
Justiça dos atos normativos estaduais e municipais se dê por normas constitucionais de observância
obrigatória pelos Estados-membros. Em tal hipótese revela-se possível que o Tribunal de Justiça analise a compatibilidade daqueles atos perante a Constituição Federal, na medida em que as normas de
observância obrigatória são compulsórias aos Estados-membros, integrando também o ordenamento
constitucional no plano estadual.”
Portanto, resta claro que Tribunais de Justiça, ao julgarem a representação de inconstitucionalidade proposta contra lei municipal, poderão declará-la inconstitucional utilizando como parâmetros
dispositivos da Constituição Federal, desde que eles sejam normas de reprodução obrigatória pelos
Estados, o que se aplica à presente hipótese.
Neste sentido:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 106, I, C, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO DE SERGIPE. ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL PARA JULGAR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU ATO
NORMATIVO MUNICIPAL, TENDO COMO PARÂMETRO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 125, § 2º, DA CRFB/1988. PLURALIDADE DOS INTÉRPRETES DA CONSTITUIÇÃO.
ATRIBUIÇÃO QUE NÃO É EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO OU DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE
OS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA EXERCEREM O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS MUNICIPAIS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA,
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QUANDO SE TRATE DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. 1. É constitucional o
exercício pelos Tribunais de Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em
face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. 2. As normas constitucionais de reprodução obrigatória, por possuírem validade nacional, integram a ordem jurídica dos Estados-membros ainda quando omissas em suas Constituições
estaduais, inexistindo qualquer discricionariedade em sua incorporação pelo ordenamento local. 3. A
pluralidade política e a forma de estado federalista conduzem à pluralização dos intérpretes da Constituição, desconstituindo qualquer vertente monopolista desta atribuição. 4. A pluralidade dos intérpretes da Constituição no Poder Judiciário deve respeitar as normas constitucionais de competência, pelo
que descabe aos Tribunais de Justiça o exercício irrestrito do exame de constitucionalidade de lei ou de
ato normativo municipal em face da Constituição da República. 5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida para julgar improcedente o pedido, atribuindo ao art. 106, I, c, da Constituição do Estado
de Sergipe interpretação conforme a Constituição, a fim de aclarar que a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça estadual somente poderá ter
por parâmetro normas da Constituição Federal quando as mesmas forem de reprodução obrigatória
na ordem constitucional local ou objeto de transposição ou remissão na Constituição estadual. Como
tese de julgamento, firma-se o seguinte entendimento: É constitucional o exercício pelos Tribunais de
Justiça do controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais em face da Constituição da República, quando se tratar de normas de reprodução obrigatória pelos Estados-membros. (STF - ADI:
5646 SE - SERGIPE 0000558-87.2017.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento:
07/02/2019, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-094 08-05-2019).

Outrossim, em que pese as alegações de ter a parte autora utilizado da Constituição Federal e
lei infraconstitucional LEI Nº 9.503 (Código de Trânsito Brasileiro) como parâmetros para as supostas
violações da lei impugnada, não tem o condão de afastar a competência deste Sodalício para julgar a
presente ADI, tendo em vista que ao contrário do quanto afirmado pala parte acionada em que houve
alegações genéricas, os dispositivos da Carta Estadual foram mencionados de forma expressa.
Corroborando com este entendimento, o artigo 125, alínea ‘’
“Art. 123 - Compete ao Tribunal de Justiça, além das atribuições previstas nesta Constituição:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
d) as representações de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais e municipais, contestados em face desta Constituição e para a intervenção no Município.”

Nestas condições REJEITO à Preliminar aventada.
Adentrando-se ao mérito, cinge-se demanda sobre a inconstitucionalidade da Lei Municipal
n.º 9.107/2016 em face da alegada violação ao art. 59, inciso IX, art. 55 da Constituição Estadual que
se conjuga com o artigo 22, XI da Constituição Federal e artigo 30 da Constituição da República Federativa do Brasil.
A mencionada norma Municipal nº 9.107/2016, foi promulgada pela Câmara Municipal de
Salvador e sancionada pelo Sr, Prefeito de Salvador em de 03 de agosto de 2016.
“Dispõe sobre a penalidade aplicada aos proprietários de veículos que operam clandestinamente o
Sistema de Transporte Público de Salvador.”
Art. 1º.: O órgão responsável pela fiscalização de Transporte e Trânsito do Município de Salvador aplicará multa e apreensão do veículo que for flagrado realizando transporte clandestino.
Parágrafo único. Os veículos apreendidos serão recolhidos ao pátio do Órgão de Trânsito Municipal.
Art. 2º. O valor da multa por efetuar transporte clandestino será de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
§ 1º Na reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa
§ 2º A correção anual da multa será com base no indicador utilizado pela Prefeitura para corrigir seus
preços e serviços públicos.
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A simples leitura da norma questionada constata-se que ela padece de vício de constitucionalidade, conforme se denota, que conteúdo do ato normativo viola o artigo 59, inciso X da Constituição
do Estado da Bahia, que faz remissão ao artigo 30, inciso I, da Constituição Federal, prevendo que os
Municípios só poderão legislar sobre assuntos de interesse local.
DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA
A Constituição Federal estabelece os termos da repartição de competências, que é consequência do princípio federativo.
A extensão e o alcance do pacto federalista é pautado nos critérios adotados pela Carta Magna para a repartição de competências entre os entes federativos, bem como a fixação da autonomia e
limites impostos aos Estados, Distrito Federal e Municípios em relação à União.
Neste sentido, José Afonso da Silva leciona: “que é o princípio federativo que descansa na autonomia das unidades federadas, fulcro da unidade do Estado brasileiro, tão importante o considerou
o constituinte nacional que o erigiu em núcleo imutável por via de emenda constitucional (art. 60, §
4º). (Curso de Direito Constitucional Positivo. 34ª edição revista e atualizada (até a Emenda Constitucional nº 67 de 22.23.2010) , São Paulo: Malheiros, 2010, p. 617).
Sendo assim, não se nega ao Município a autonomia para criar suas próprias leis. Entretanto,
suas leis e atos normativos devem, obrigatoriamente, observar os ditames das Constituições Federal
e da Estadual.
Com efeito, o referido ato normativo questionado institui normas de coibição do transporte
clandestino de passageiros, inclusive as penalidades impostas. Sendo assim, o Ente Federativo municipal não exercitou a atividade complementar sobre o transporte conforme prevê o artigo 30, inciso II
da Constituição Federal e art. 59, IX da Constituição Estadual e sim, invadiu a competência legislativa
e privativa da União, conforme dispõe o artigo 22, inciso XI, da Constituição Federal:
Art.22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(....)
XI - trânsito e transporte;

Acerca dos limites de competência de legislar do ente municipal sobre o trânsito, cabe trazer
à baila trechos do acórdão proferido pelo plenário desta Egrégia Corte de Justiça no julgamento da
Adin nº 0011161-36.2018,8.05.0000, os precisos termos da Eminente Relatora Desembargadora Soraya
Moradillo Pinto, assim consignados:
“No caso sub judice, existe patente interferência da edilidade na competência federal de legislar privativamente sobre a Política Nacional de Transporte, uma vez que, com um único édito legislativo, veda
atividade de transporte privado remunerado de pessoas, ainda não regulamentada pelo Município de
Salvador, conforme se depreende da abertura semântica conferida pela proibição.
Observe-se que não há por parte do Município o exercício de atividade suplementar de regulamentação
sobre o Transporte (ar. 30, inciso II da CF e art. 59, inciso IX da CE), pois este, em verdade, em vez de
regulamentar, estabeleceu a expressa proibição do transporte remunerado de pessoas por meio de veículos particulares, individual ou coletivo, impondo, ainda, desproporcionais penalidades econômicas
aos que exerceram a atividade, o que torna flagrante o desrespeito ao pacto federativo.”

O Código de Trânsito brasileiro (Lei nº 9.503/97) estabelece que o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do veículo.
Art. 231. Transitar com o veículo:
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(...)
VIII - efetuando transporte remunerado de pessoas ou bens, quando não for licenciado para esse fim,
salvo casos de força maior ou com permissão da autoridade competente:
Infração – gravíssima; (Redação dada pela Lei nº 13.855, de 2019) (Vigência)
Penalidade – multa; (Redação dada pela Lei nº 13.855, de 2019) (Vigência)
Medida administrativa – remoção do veículo; (Redação dada pela Lei nº 13.855, de 2019) (Vigência).

A simples leitura verifica-se que a referida norma determina a aplicação de apenas duas sanções para
o caso do transporte irregular de passageiros, quais sejam, a multa e a retenção do veículo. Inexiste previsão
legal. Inexistindo previsão legal acerca da possibilidade de apreensão ou de remoção do automóvel.
Da análise do artigo 1º e parágrafo único da norma soteropolitana, constata-se que as regras
relativas à retenção de veículos, são previstas no Código de Trânsito Brasileiro nos artigos 270 e 271.
O artigo 271 do CTB, dispõe: “O veículo será removido, nos casos previstos no Código, para
o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.
De igual forma, a norma discutida disposta no artigo 2º aplica multa ao condutor por efetuar
transporte clandestino no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e no § 1º, prevê que no
caso de reincidência, será cobrado o dobro do valor da multa.
Portanto, trata-se de penalidade mais gravosa que a prevista no Código Brasileiro de Trânsito,
determinando, inclusive, imputação de multa no valor dobrado e portanto, extrapolou a competência
do Ente Municipal.
Neste compasso, a Lei nº 9.107/2016 ao tratar de matéria relacionada ao trânsito e transporte
de competência privativa da União prevista no artigo 22, inciso XI, da CF, também viola a norma do
art.59, X, da Constituição do Estado da Bahia, que assim dispõe:
Art. 59. Cabe ao Município, além das competências previstas na Constituição Federal:
(...) X- legislar, em caráter suplementar, para adequar as leis estaduais e federais às peculiaridades e
interesses locais.

Em complementação à competência sobre legislação em matéria de trânsito, Hely Lopes Meirelles, leciona:
“De um modo geral, pode-se dizer que cabe à União legislar sobre os assuntos nacionais de trânsito e
transporte, ao Estado-membro compete regular e prover os aspectos regionais e a circulação intermunicipal em seu território, e ao Município cabe a ordenação do trânsito urbano, que é de seu interesse
local (CF, art. 30, I e V). (...) Na competência do Município insere-se, portanto, a fixação de mão e contramão nas vias urbanas, limites de velocidade e veículos admitidos em determinadas áreas e horários,
locais de estacionamento, estações rodoviárias, e tudo o mais que afetar a vida da cidade. ” (Direito
municipal brasileiro, São Paulo, Malheiros, 2000, pp. 417 e 419).

Muito embora o Município tenha competência para legislar sobre transportes coletivos como
prevê o art.209 da Carta Política Baiana, entretanto, esta competência é adstrita a aspectos do tema
exclusivamente relacionados ao interesse local, pois em perspectiva geral, que revela interesse nacional, torna-se inevitável a invocação da competência do legislador federal.
Cabe transcrever trechos do parecer esboçado pela Douta Procuradoria de Justiça em que
bem sopesou:
”(...) A norma atacada produz lesão a direito fundamental dos motoristas de serviço privado de passageiros diariamente, sendo inclusive objeto de inúmeras decisões de primeira instância e ainda de
suspensões de liminar neste Eg. Tribunal de Justiça. A manutenção em vigor da norma, flagrantemente
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inconstitucional, é intensamente gravosa para toda a coletividade de Salvador, além de ser de difícil
recuperação os valores abusivamente cobrados das multas impostas em contraste com o Código de
Trânsito Brasileiro pela municipalidade.
Por razões de segurança jurídica e relevância social da matéria, a norma guerreada deve ser afastada
do sistema jurídico de forma definitiva, sob pena de permanecer legitimando atuações administrativas
contrárias à ordem constitucional estadual, com multiplicação de demandas individuais .”

A corroborar com as razões expendidas, colaciono os arestos das Cortes Superiores e Tribunais Pátrios, inclusive, desta Egrégia Corte de Justiça:
RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Competência privativa da União para legislar.
Trânsito e transporte. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência.
Recurso improvido. É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa
que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município. (STF -ARE 639496 RG, Relator (a): Min. MINISTRO PRESIDENTE, julgado em 16/06/2011,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-167 DIVULG 30-08 -2011 PUBLIC 31-08-2011 EMENT
VOL-02577-02 PP-00232 REVJMG v. 62, n. 198, 2011, p. 407-409).
ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO E CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO AO JULGAR O RESP
1.144.810/MG, MEDIANTE A LEI DOS RECURSOS REPETITIVOS. 1. Segundo disposto no art.
231,VIII, da Lei n. 9.503/97, o transporte irregular de passageiros é apenado com multa e retenção do
veículo. Assim, é ilegal e arbitrária a apreensão do veículo, e o condicionamento da respectiva liberação ao pagamento de multas e de despesas com remoção e estadia, por falta de amparo legal, uma vez
que a lei apenas prevê a medida administrativa de retenção. 2. Entendimento ratificado pela Primeira
Seção desta Corte, ao julgar o REsp 1.144.810/MG, mediante a sistemática prevista na Lei dos Recursos Repetitivos. 3. Recurso especial não provido. (STJ. REsp n. 1124687/GO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, 2ª Turma, julgado em 14/12/2010, DJe 08/02/2011).
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS. RETENÇÃO DE VEÍCULO. LEI MUNICIPAL.
PENALIDADE MAIS GRAVOSA. 1) O Código de Trânsito Brasileiro prevê a sanção de retenção
de veículo para o exercício de transporte remunerado de pessoas sem licença. 2) Por circunscrever
matéria de competência privativa da União, a lei municipal não pode estabelecer penalidade mais
gravosa do que aquela prevista na legislação federal. Precedentes do TJAP. 3) Remessa não provida.
(TJ-AP - REO: 00116078520198030001 AP, Relator: Desembargador CARMO ANTÔNIO, Data de
Julgamento: 26/03/2020).
REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DE VEÍCULO. LIBERAÇÃO
DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO ANTECIPADO DA MULTA E DAS DESPESAS. VEDAÇÃO EXPLÍCITA DA SÚMULA 510 DO STJ. ART. 231 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA INTEGRADA .(TJBA: Reexame Necessário, Número do Processo:
0503441-12.2016.8.05.0080,Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS, Publicado em: 21/05/2019).
CÓDIGO DE TRANSITO BRASILEIRO. REEXAME NECESSÁRIO.MANDADO DE SEGURANÇA. TAXISTA. APREENSÃO DE VEÍCULO PARA COBRANÇA DE MULTA POR EXERCÍCIO
DE TRANSPORTE.IRREGULAR DE PASSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RETENÇÃO PARA LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COMO ÚNICA
MEDIDA CABÍVEL. INTELIGÊNCIA DO ART.231,INCISO, VIII, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO
BRASILEIRO.LIBERAÇÃO DO VEÍCULO INDEPENDENTEMENTE DO PAGAMENTO DE
MULTAS E TRIBUTOS, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
INTELECÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF E SÚMULA 510 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.I- É cediço que, sem a necessária autorização do Poder Público competente,é vedado ao particular exercer atividade de transporte remunerado
de passageiros. II- Cumpre destacar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 231,inciso VIII,
prevê que a supramencionada infração é punível mediante penalidade de multa e medida administra-
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tiva, sendo esta a retenção temporária do veículo para lavratura do auto de infração.III- Todavia, em
que pese a possibilidade de fiscalização pela Agência Reguladora, não é concebível a utilização da
apreensão do veículo por tempo indeterminado como medida de coerção para pagamento de multa
administrativa.IV Neste mesmo sentido, dispõe a Súmula 323 do STF: “É inadmissível a apreensão
de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”, bem como a Súmula 510 do STJ:
“A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada
ao pagamento de multas e despesas”. V- Destarte, revela-se ilegal e abusiva a apreensão do veículo, devendo ser mantido o entendimento do Juízo a quo no sentido de conceder a segurança. SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJBA: Reexame Necessário, Número do
Processo:0502442-30.2014.8.05.0080,Relator(a):BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em:
19/02/2019).

Nestas condições, concluo que mais que violar dispositivos da Constituição Federal, a lei em
apreço transgrediu o próprio princípio da repartição constitucional de competências, aplicável ao caso
por força do art. 59 da Constituição do Estado da Bahia.
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para declarar a inconstitucionalidade
formal e material da Lei n.º ° 9.107/2016, de 03 de agosto de 2016, do Município de Salvador(Ba), com
efeito ex tunc.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0002326-75.2014.8.05.0082. Segunda Câmara Cível. Relatora: Juíza de
Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado em 31/08/2021)
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES POR ATO DO
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GANDU. APELO DA CÂMARA CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. IMPETRADA RESPONSÁVEL PELA EDIÇÃO DO ATO
REPUTADO COMO COATOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 525 DO STJ.
APELO DOS IMPETRANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO MUNICÍPIO DE GANDU. PREVISÃO DO ART. 114 DO CPC. ENTE MUNICIPAL
QUE É DOTADO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. ÔNUS PATRIMONIAL
A SER SUPORTADO PELO MUNICÍPIO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. APELAÇÃO DA IMPETRADA CONHECIDA EM PARTE PARA REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE. APELO DOS IMPETRANTES CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Apelações simultâneas interpostas contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para declarar nulo o ato administrativo elaborado pelo presidente da Câmara de Vereadores de Gandu e determinar o pagamento dos subsídios
dos Impetrantes pelo patamar disposto na Lei Municipal nº 1.226/2012, a partir do
ajuizamento da ação (art. 14, §3º, Lei nº 12.016/09) até o último pagamento a menor
que fizerem jus, afastando-se, contudo, o pleito de inclusão do Município de Gandu no
polo passivo da demanda.
2. Incialmente, cumpre afastar a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Câmara de Vereadores. Isso porque, não obstante as Câmaras Municipais não possuam
legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo de demandas judiciais, salvo no
exercício da defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais, conforme disposto
na Súmula nº. 525 do STJ, no caso dos autos, trata-se de pleito anulatório de ato do Pre-
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sidente da Câmara que reduziu o subsídio dos vereadores. Assim, sendo a Impetrada
responsável pela edição do ato reputado como coator, possui legitimidade para figurar
no polo passivo da ação mandamental.
3. Por outro lado, torna indispensável a inclusão do ente municipal no polo passivo da
demanda, sob pena de inviabilizar a execução da sentença concessiva da segurança,
impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença,
ante a ausência do Município de Gandu como litisconsorte passivo necessário. Isso
porque, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio
será necessário quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da
sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Assim, quando
proferida sem a integração do contraditório, a sentença de mérito será nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo.
4. No caso em tela, como o ato coator impugnado pelos Impetrantes consubstancia-se na irregularidade do ato que determinou a redução dos subsídios dos vereadores
previsto na Lei 1.226/2012, a integração no Município de Gandu no polo passivo é
indispensável, porquanto o ônus financeiro decorrente da sentença concessiva será suportado por este ente público. Inclusive, trata-se de imperativo previsto na própria Lei
do Mandado de Segurança (Lei nº. 12.016/2009), cujos arts. 6º e 7º, II, preveem expressamente a necessidade de intimação da pessoa jurídica de direito público a qual está
vinculada a autoridade coatora.
5. Nesse contexto, o Magistrado de primeiro grau se equivocou ao não dar ciência ao
Município de Gandu para ingressar no feito, justamente pelo fato da Câmara de Vereadores não deter personalidade jurídica, mas tão somente personalidade judiciária, nos
termos da supracitada Súmula nº. 525 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Trata-se, portanto, de error in procedendo, o culmina na decretação de nulidade da
sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem, sob pena de inviabilizar a própria
execução do direito material reconhecido no mandamus, vez que o ente Municipal não
teria participado da fase de conhecimento.
7. Destarte, o Município de Gandu deve figurar no polo passivo da demanda, impondo-se a anulação da sentença, para que o processo tenha o seu trâmite regular.
8. Registre-se, por fim, que as demais matérias suscitadas, diante do acolhimento da
preliminar de nulidade da sentença, restaram prejudicadas e deverão ser examinada na
origem, quando do julgamento do mérito do mandado de segurança.
APELO DA CÂMARA MUNICIPAL CONHECIDO EM PARTE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE AFASTADA. APELO DOS IMPETRANTES CONHECIDO E PROVIDO, para acolher o pleito de inclusão do Município de Gandu
no polo passivo da demanda, com a consequente anulação da sentença, devendo os
autos retornarem à origem, a fim de que o feito prossiga em seu regular processamento,
com o ente municipal no polo passivo do writ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0002326-75.2014.8.05.0082, da
Comarca de Gandu, em que figuram como, reciprocamente, Apelantes e Apelados EMETÉRIO DA
PALMA FERREIRA e OUTROS e a CÂMARA MUNICIPAL DE GANDU.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER EM PARTE do Apelo interposto pela Câmara Municipal e, na parte
conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, bem como CONHECER da
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Apelação interposta por Emérito da Palma Ferreira e Outros para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito
Substituta de 2º Grau.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por EMETÉRIO DA PALMA FERREIRA e OUTROS e pela CÂMARA MUNICIPAL DE GANDU em face da sentença (fls. 298/301, frente e verso), proferida pelo Dr. José Ayres de Souza Nascimento Júnior, MM Juiz de Direito da Vara Cível da
Comarca de Gandu que, nos autos da Ação Mandamental impetrada por EMETÉRIO DA PALMA
FERREIRA e OUTROS em face da CÂMARA MUNICIPAL DE GANDU, concedeu parcialmente a segurança para declarar nulo o ato do presidente da Câmara de Vereadores de Gandu, nos
seguintes termos:
Forte nestes argumentos, e com fulcro no art. 487, I, CPC, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA requerida, de modo a declarar nulo o ato administrativo impugnado e a determinar que
a Câmara dos Vereadores de Gandu proceda ao pagamento dos subsídios dos impetrantes pelo patamar disposto na Lei Municipal nº 1.226/2012, a partir do ajuizamento da inicial (art. 14, § 3º, Lei nº
12.016/09) até o último pagamento a menor que fizerem jus, corrigidos pelo IPCA-E e com juros de
mora pelo índice de remuneração de caderneta de poupança, desde a data em que deveriam ter sido
pagos (REsp 1.495.146-MG, Inf. 620/STJ), e descontados os valores já pagos título de subsídio. Por
conseguinte, declaro EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Por conta do transcurso do tempo, INDEFIRO a fixação de multa diária, porque entendo que não mais
subsiste a razão de urgência alegada.
Sem custas e sem condenação em honorários (art. 25, Lei nº 12.016/09).
Esta decisão está sujeita ao DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO (art. 14, § 1º, Lei nº 12.016/09).
Vedada a execução provisória (art. 14, § 3º, Lei nº 12.016/09).
Ciente o Ministério Público.
PRIC. Transcorrido o prazo recursal, remeta-se ao E.TJBA com homenagens, e, após o retorno, passada em julgado e nada mais havendo, baixe-se como de praxe.
Gandu-Ba, 20 de agosto de 2018.
JOSÉ AYRES DE SOUZA NASCIMENTO JUNIOR
JUIZ DE DIREITO.

Os Impetrantes opuseram Embargos de Declaração (fls. 303/309) que foram conhecidos e providos para reconhecer a omissão e indeferir (fls. 315/316) o requerimento de inclusão no polo passivo
do writ do Município de Gandu, senão vejamos:
O Município de Gandu é, portanto, parte ilegítima para integrar a relação jurídico-processual
em questão, uma vez que o ato ora impugnado fora expedido pela Câmara Legislativa, no exercício
de suas atribuições institucionais, além do que, a eficácia da sentença não depende da citação do ente
municipal (art. 114, CPC).
Dito, isso, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a omissão do requerimento de inclusão do Município como litisconsorte necessário, e, então,
INDEFERIR o pedido de inclusão do Município como litisconsorte passivo necessário, pelo quanto
fundamentado, e mantendo o quanto mais da sentença incólume.
Em tempo, uma vez que a questão dos autos poderá, em tese, implicar em atos de improbidade
administrativa, remetam-se cópia dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 40, do CPP.
Novamente, os Demandantes opuseram Embargos de Declaração (fls. 320/329) que foram
conhecidos e rejeitados (fl. 343).
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Os Impetrantes, não satisfeitos com o decisum, interpuseram Recurso de Apelação (fls.
346/369), aduzindo, em síntese, que os autos devem retornar à comarca de origem para inclusão do
MUNICÍPIO DE GANDU no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário.
Pugnam, também, pelo aproveitamento de todos os atos processuais, inclusive, a sentença.
Por prevenção, os autos foram distribuídos à Relatoria da Desembargadora Lígia Maria Ramos
Cunha Lima que determinou (fls. 377/378) o retorno dos autos à origem para regularização processual.
A CÂMARA DE VEREADORES DE GANDU, irresignada com a Sentença, também interpôs Apelação (fls. 381/409) alegando, em preliminar, a decadência do direito a impetração do Mandado de Segurança, bem como a ilegitimidade passiva ad causam da Câmara de Vereadores para figurar
no polo passivo da demanda, eis que o Município de Gandu que é parte legítima.
No mérito, sustenta que os subsídios dos vereadores serão fixados por ato da Câmara por Lei
ou Resoluções, em sentido formal.
Sustenta que a Lei Municipal nº 1226/2012, que estabeleceu os subsídios dos Vereadores para
a legislatura de 2013 a 2016, violou a Constituição Federal e a legislação correlata sobre a matéria.
Assevera que, em consonância com as últimas resoluções, em conjunto com a Mesa Diretora,
o Presidente da Casa resolveu editar a Resolução ora combatida, para a adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal, reduzindo os subsídios dos vereadores, os quais, acaso mantido o valor anterior,
ultrapassaria o limite de despesas com pessoal, ou seja, chegaria aos 70,77%.
Ressalta que, em janeiro de 2015, através de Portaria, promoveu o realinhamento da remuneração equiparando ao limite máximo permitido, como desejado pelos Impetrantes.
Aduz, ainda, a impossibilidade de pagamento dos valores almejados pelos Edis, em razão dos
limites constitucionais, bem assim da previsão dos arts. 19 e 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Por fim, requer a esse e. Tribunal de Justiça o provimento do recurso de Apelação para reformar a sentença, julgando totalmente improcedente a pretensão autoral, prequestionando toda a matéria ventilada em suas razões recursais.
Instado a se manifestar no feito, o Ministério Público apresentou Parecer nº 7.263/2019 (fls.
413/414) pugnando por diligência no sentido de intimar os Apelados para contrarrazoarem o Apelo,
que foi determinado pelo despacho de fls. 416/417.
Devidamente intimados, EMETÉRIO DA PALMA FERREIRA e OUTROS, apresentaram contrarrazões às fls. 421/435, refutando todos os argumentos apresentados, pugnando, ao final,
pelo não provimento do recurso.
A Procuradoria de Justiça, por meio de Parecer conclusivo (2.799/2020), manifestou-se pelo
não provimento dos Apelos, mantendo-se in totum a sentença do juiz a quo (fls. 456/461).
A Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha Lima determinou a inclusão do feito em pauta
para julgamento.
Ocorre que a referida Desembargadora foi afastada de suas funções, sendo o referido processo
retirado de pauta, no dia 25/08/2020, razão pela qual fui convocada para substituí-la, conforme Decreto Judiciário nº. 911/2020 publicado do DJe de 14/12/2020, disponibilizado no dia 15/12/2020.
Em razão da deliberação do Egrégio Tribunal Pleno, em Sessão Extraordinária Mista realizada no dia 18 de dezembro de 2019, o Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia editou o Decreto Judiciário nº 47, de 21 de janeiro de 2020 (Dje nº. 2.545), disponibilizado no
dia 22 de janeiro de 2020, com republicação corretiva no DJe nº. 2.551, disponibilizada no dia 30 de
janeiro de 2020, determinando que os processos nos quais o Desembargador afastado tenha lançado
relatório ou pedido dia sejam conclusos ao Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado para a vaga,
como é o caso dos presentes autos (art. 2º, parágrafo único, do Decreto Judiciário nº 41/2020).
Desse modo, em observância à determinação do Tribunal Pleno, e em cumprimento ao art. 931
do CPC, restituo os autos à Secretaria, pedindo a inclusão em pauta para julgamento.
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VOTO
Conforme exposto no relatório, trata-se de Apelações simultâneas em face da sentença de
primeiro grau que concedeu parcialmente a segurança para declarar nulo o ato administrativo elaborado pelo Presidente da Câmara de Vereadores de Gandu e determinar o pagamento dos subsídios dos
Impetrantes pelo patamar disposto na Lei Municipal nº 1.226/2012, a partir do ajuizamento da inicial
(art. 14, § 3º, Lei nº 12.016/09) até o último pagamento a menor que fizerem jus, afastando-se, contudo,
o pleito de inclusão do Município de Gandu no polo passivo da demanda.
Inicialmente, no tocante à insurgência da Câmara de Vereadores quanto ao pedido de acolhimento da prejudicial de decadência, bem como do pleito de declaração de invalidade do ato administrativo reputado como coator, deixo de conhecê-la nestes pontos, por falta de interesse recursal da
Recorrente, na modalidade utilidade, haja vista a nulidade da sentença que será declarada, ante o acolhimento da preliminar de necessidade de litisconsórcio passivo necessário do Município de Gandu.
Oportuno consignar, inclusive, que já operou a coisa julgada em relação à decadência, visto
que a matéria já fora objeto do apelo de fls.261/262-v, cujo julgamento por esta Segunda Câmara
afastou a referida prejudicial reconhecida na sentença proferida à época, e determinou o retorno dos
autos ao Juízo de origem. Assim, o não conhecimento do apelo em relação aos referidos capítulos é
medida que se impõe.
Em relação ao pedido de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela
Câmara de Vereadores, conheço do recurso de apelação. Conheço, também, do apelo interposto por
Emetério da Palma Ferreira e Outros, vez que presentes os requisitos de admissibilidade.
Preliminarmente, cumpre apreciar a ilegitimidade passiva arguida pela Câmara de Vereadores
em seu Apelo.
Cediço que as Casas Legislativas – Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas – não
possuem legitimidade para figurar no polo ativo ou passivo de demandas judiciais, salvo no exercício
da defesa de seus interesses e prerrogativas institucionais.
Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no
sentido de que a Câmara Municipal não detém personalidade jurídica, mas, apenas, personalidade
judiciária, somente lhe permitindo atuar em Juízo para defender os seus interesses estritamente institucionais, ou seja, aqueles relacionados ao funcionamento, a autonomia e independência do Órgão.
Inclusive, a matéria foi sumulada pela Corte Especial, in verbis:
SÚMULA 525 – STJ.
A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária, somente
podendo demandar em juízo para defender os seus direitos institucionais.
(Súmula 525, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2015, DJe 27/04/2015)

No caso dos autos, trata-se de mandado de segurança com pleito anulatório de ato do Presidente da Câmara que reduziu o subsídio dos Vereadores. Assim, sendo a Impetrada responsável pela
edição do ato reputado como coator no feito de origem, tem legitimidade para figurar no polo passivo
do mandamus.
Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE URUÇUCA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO.
REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES. EDIÇÃO EXTEMPORÂNEA DA LEI MUNICIPAL N.º 490/10. PRAZO DE 180 DIAS. ART. 97, § 2.º, DO ADCT. DECISÃO ANULADA. AGRAVO
PROVIDO. 1. A Agravante/Impetrante exercia suas funções junto àquela casa legislativa, que foi
responsável pela edição do ato reputado como coator no feito de origem, não se aplicando, portan-
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to, a Súmula 525, do STJ, pelo que rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam. 1. Esta
Corte, no julgamento do Mandado de Segurança n.º 0015620-57.2011.8.05.0000-0, reconheceu que a
Lei Municipal n.º 490/10, na qual se funda a decisão recorrida, foi editada quando já exaurido o prazo
de 180 dias da publicação da Emenda Constitucional n.º 62/09, previsto no § 2.º do art. 97 do ADCT. 2.
O argumento do Agravado de que fora a Agravante quem deu causa ao cancelamento do precatório não
procede, pois todo o fato fora lastreado em lei inválida, o que, aparentemente, viola o direito líquido e
certo da Recorrida.
(TJ-BA - AI: 00005257420178050000, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/08/2019)

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade da Câmara de Vereadores, a qual deve
manter-se no polo passivo do mandamus.
Ocorre que não obstante a ausência de personalidade jurídica da Câmara de Vereadores não
afaste a sua legitimidade passiva, vez que se trata de mandado de segurança, torna indispensável a
inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda, sob pena de inviabilizar a execução da sentença concessiva da segurança, impondo-se, por conseguinte, o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência do do Município de Gandu como litisconsorte passivo necessário,
senão vejamos.
Com efeito, nos termos dos arts. 114 e 115 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será
necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia
da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes. Assim, quando proferida sem
a integração do contraditório, a sentença de mérito será nula, se a decisão deveria ser uniforme em
relação a todos que deveriam ter integrado o processo.
No caso em tela, como o ato coator impugnado pelos Impetrantes consubstancia-se na irregularidade do ato que determinou a redução dos subsídios dos vereadores previsto na Lei 1.226/2012,
a integração no Município de Gandu no polo passivo é indispensável, porquanto o ônus financeiro
decorrente da sentença concessiva será suportado por este ente público.
Inclusive, trata-se de imperativo previsto na própria Lei do Mandado de Segurança (Lei nº.
12.016/2009), cujos arts. 6º e 7º, II, preveem expressamente a necessidade de intimação da pessoa
jurídica de direito público a qual está vinculada a autoridade coatora.
Da análise dos autos, percebe-se que os Impetrantes emendaram a inicial para incluir no polo
passivo da demanda, como litisconsorte necessário, o Município de Gandu; contudo, o Magistrado
primevo indeferiu o pedido.
Assim, o Juízo a quo se equivocou ao não dar ciência ao Município de Gandu para ingressar no
feito, justamente pelo fato da Câmara de Vereadores não deter personalidade jurídica, mas tão somente
personalidade judiciária, nos termos da supracitada Súmula nº. 525 do Superior Tribunal de Justiça.
Trata-se, portanto, de error in procedendo, o que culmina na decretação de nulidade da sentença,
com retorno dos autos ao Juízo de origem, sob pena de inviabilizar a própria execução do direito material reconhecido no mandamus, vez que o ente Municipal não teria participado da fase de conhecimento.
Assim, a presente ação mandamental carece da inclusão do Município no polo passivo, pois,
conforme já salientado, este é o responsável pelo pagamento da verba pontuada na inicial, considerando que a representação processual contra atos emanados do Executivo ou Legislativo Municipal lhe
compete, único ente dotado de personalidade jurídica própria.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. VEREADOR. DIFERENÇAS DE SUBSÍDIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO PRESENTE. SUBSÍDIO FIXADO POR LEI ESPECÍFICA. REDUÇÃO POSTERIOR.
SIMETRIA E PARALELISMO DAS FORMAS INOBSERVADOS. DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. A Câmara Municipal não tem personalidade jurídica, mas a doutrina
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e a jurisprudência conferem a ela personalidade judiciária. Porém, a capacidade processual está
limitada à defesa de suas prerrogativas funcionais ou de direitos próprios, em mandado de segurança, não se estendendo às ações ordinárias. 2. O Município, dotado de personalidade jurídica, é
parte passiva legítima para responder por ação de cobrança aforada por servidor da Câmara Municipal. 3. Uma vez fixados os subsídios dos vereadores em lei específica, posterior redução deve ser
feita por intermédio de mesma espécie normativa. 4. Patenteado que a redução deixou de observar a
simetria e o paralelismo das formas, deve o Município adimplir as diferenças respectivas. 5. Remessa
oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 6. Sentença que acolheu a pretensão confirmada no reexame necessário, prejudicada a apelação voluntária, rejeitada uma preliminar.
(TJ-MG - AC: 10393140036095001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 27/11/2018,
Data de Publicação: 07/12/2018

Destarte, o Município de Gandu deve figurar no polo passivo da demanda, impondo-se a anulação da sentença, para que o processo tenha o seu trâmite regular.
Registre-se, por fim, que as demais matérias suscitadas, diante do acolhimento da preliminar
de nulidade da sentença, restaram prejudicadas e deverão ser examinada na origem, quando do julgamento do mérito do mandado de segurança.
Por todo o exposto, voto no sentido de CONHECER EM PARTE do Apelo interposto pela Câmara Municipal e, na parte conhecida, REJEITAR A PRELIMINAR de ilegitimidade passiva, bem
como CONHECER da Apelação interposta por Emetério da Palma Ferreira e Outros para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, acolher o pleito de inclusão do Município de Gandu no polo passivo da
demanda, com a consequente anulação da sentença, devendo os autos retornarem à origem, a fim de que
o feito prossiga em seu regular processamento, com o ente municipal no polo passivo do writ.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8040491-14.2019.8.05.0039. Quinta Câmera Cível. Relator: Des. Geder L. Rocha Gomes, Julgado em 19/10/2021)
EMENTA. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE
CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE EM ESCOLA MUNICIPAL. NEGLIGÊNCIA DOS AGENTES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO EM RICOCHETE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS CONHECIDOS. RECUSRO DO MUNICÍPIO NÃO
PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Versam os autos sobre recursos de apelação, simultaneamente interpostos pelo Município de Camaçari, Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S e
Mateus Sodré Sousa, contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da
Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que no bojo da Ação Indenizatória ajuizada
por Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, por si e representando a menor A.S.S, e Mateus Sodré Sousa, condenou o Município ao pagamento de indenização
por dano moral à menor, no montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Inconformado com a sentença prolatada o Município de Camaçari interpôs Recurso
de Apelação. Argumenta que não restou comprovada a omissão do Município a ensejar
Responsabilidade Civil Objetiva do ente público.
3. Os autores também recorreram, apresentando apelação adesiva à da parte ré , sob o
fundamento de que ao entender, que o dano em questão é personalíssimo e restringir
os danos morais apenas à menor A.S.S, o juízo de primeiro grau deixou de levar em
consideração o dano por ricochete, amplamente acatado pela doutrina e jurisprudência
pátria, que estende a indenização sofrida ao parentes da vítima.
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4. Tendo ocorrido o acidente nas dependências da escola pública gerida pelo Município
de Camaçari, e após ter sido comprovado que a menor de fato estava sob a responsabilidade das professoras e funcionários da escola, e que estes foram negligentes ao
prestar socorro, resta evidente a Responsabilidade Civil do Estado, na forma objetiva.
5. Conforme constam dos documentos acostados aos autos, após a queda, a criança
levou mais de 2 (duas) horas até seu irmão ir buscá-la, bem como sem que os agentes
públicos tenham prestado qualquer tipo de socorro, o que poderia ter minimizado os
danos sofridos pela menor.
6. O Poder Público, ao receber um menor estudante em qualquer dos estabelecimentos
da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de
sua integridade física, devendo empregar todos os esforços e meios necessários ao
integral desempenho desse encargo jurídico, sob pena de incidir em responsabilidade
civil pelos eventos ocasionados ao aluno, os quais, muitas vezes, decorrerem da inércia, da omissão ou da indiferença dos servidores estatais.
7. Levando em consideração que os autores obtiveram êxito, em demonstrar a existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos
e o dano ocorrido, ao passo que o Município apelante não se desincumbiu de atestar
qualquer fato impeditivo ou modificativo, deve ser mantida a responsabilização do ente
público e o consequente dever de reparar o prejuízo.
8. Como é sabido, o fato lesivo pode atingir não só a vítima, que é a lesada direta pelo
evento, mas, também, uma terceira pessoa, denominada pela doutrina, de lesada indireta. não resta qualquer dúvida sobre o evento danoso ter atingido também os genitores da criança, Adilson Freitas Sousa e Maria Senhora Gomes Sodré, na medida em
que vivenciaram o longo período da convalescença da menor, o que requereu enorme
dedicação, gerando desgaste e aflição incomensuráveis, caracterizando o denominado
dano moral indireto ou “por ricochete”, a ser indenizado.
9. No que diz respeito ao irmão da menor, Mateus Sodré Sousa, não há nos autos elementos suficientes a comprovar a existência de dano reflexo, passível a ser indenizado,
sendo genérica a pretensão neste aspecto.
10. Observando-se a extensão do dano, os limites do razoável e da prudência, a condição econômica da parte ré, a justa compensação pelos danos sofridos pelos genitores,
visando a atender ao caráter punitivo pedagógico, mas sem ensejar enriquecimento
sem causa, julgo parcialmente procedente o recurso dos autores, para fixar o valor
indenizatório à título de dano moral por Ricochete aos genitores da menor, em R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada genitor.
11. Majora-se o valor dos honorários sucumbenciais devidos pelo Município, em sede
recursal, em razão da determinação constante do art. 85, §§1º e 11, do CPC.
12. Recursos conhecidos. Recurso do Município Improvido. Recurso dos Autores Parcialmente provido.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8040491-14.2019.8.05.0039,
em que figuram como Apelantes o Município de Camaçari, Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora
Gomes Sodré, A.S.S e Mateus Sodré Sousa, e Apelados Município de Camaçari, Adilson Freitas
Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S. e Mateus Sodré Sousa.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, à unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de
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Apelação interposto pelo Município de Camaçari e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação de Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S e Mateus Sodré Sousa, nos termos do voto do Relator.
RELATÓRIO
Versam os autos sobre recursos de apelação, simultaneamente interpostos pelo Município de
Camaçari, Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S e Mateus Sodré Sousa, contra
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari,
que no bojo da Ação Indenizatória ajuizada por Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré,
por si e representando a menor A.S.S, e Mateus Sodré Sousa, condenou o Município ao pagamento de
indenização por dano moral, nos seguintes termos:
“Trata-se, na espécie relatada, de responsabilidade objetiva do ente público requerido, conforme dispositivo constitucional, que dispõe sobre a matéria, haja vista que os autores demonstraram a conduta
culposa dos servidores públicos municipais, sob a forma de negligência, o nexo causal, considerando-se que a criança encontrava-se em horário escolar e no interior do estabelecimento de ensino municipal e, por sua vez, as lesões resultantes na criança e a gravidade do quadro de saúde, circunstâncias
as quais foram cabalmente demonstradas através da prova documental que instrumentaliza a presente
Ação ID.: 42519373; 42519424; 42519425; 42519429, e que demonstram, portanto, o ato ilícito dos
servidores públicos municipais, conduta culposa dos que deveriam zelar pela guarda e vigilância da
criança no momento dos fatos, que por sua vez, resultou em violação a direito da honra e a personalidade da parte autora, que desta forma, nos termos da legislação civil que regulamenta a matéria faz jus
a obtenção de compensação financeira através do ente público, para a devida reparação.
(...)
Embora a legitimidade para a propositura da presente Ação, na condição de representantes legais da
criança, dos genitores ADILSON FREITAS SOUZA e MARIA SENHORA GOMES SODRE, trata-se, conforme suscitado pelo ente público, de direito personalíssimo, o pedido à título de reparação de
danos morais, razões pelas quais, preenchidos os requisitos de lei, para fins de responsabilidade civil
do ente público requerido nos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE POR SENTENÇA
o pedido condenatório articulado na petição inicial para condenar o Município de Camaçari ao pagamento de TRINTA MIL REAIS, com as devidas correções na forma da lei, desde a data de 23 de
outubro de 2019, considerando a capacidade financeira do ente público e a gravidade das lesões, sem
a devida prestação de socorro no interior do Estabelecimento de Ensino, em favor da criança A.S.S,
indeferindo, desta forma, os pedidos condenatórios em nome dos genitores acima qualificados, tratando-se de Ação Personalíssima, portanto ausência de amparo legal e, desta forma, declaro a extinção
da presente Ação Indenizatória com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I do Código de
Processos Civil.
A presente condenação encontra amparo legal nos art. 186 e 927, parágrafo único do Código Civil
em vigor.
Condeno ainda o Município de Camaçari, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência
em favor dos procuradores dos requerentes que arbitro em 10% sobre o valor da presente condenação
com as devidas correções na forma da lei.

A sentença recorrida condenou o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a
título de danos morais à apelada A.S.S, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformado com a sentença prolatada o Município de Camaçari interpôs recurso de apelação. Argumenta que a não restou comprovada a omissão do Município a ensejar Responsabilidade
Civil Objetiva do ente público.
Assevera este apelante que a decisão do juízo primevo feriu os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade na fixação dos danos morais, bem como a condenação em honorários advocatícios
se deu de forma excessiva, razão pela qual, caso seja reconhecida a responsabilidade do ente público,
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que seja reduzido para 5% do valor da condenação.
Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente o pleito constante na exordial.
Por sua vez, os autores também recorreram, apresentando apelação adesiva à da parte ré, sob o
fundamento de que ao entender que o dano em questão é personalíssimo e restringir os danos morais
apenas à menor A.S.S, o juízo de primeiro grau deixou de levar em consideração o dano por ricochete, amplamente acatado pela doutrina e jurisprudência pátria, que estende a indenização sofrida ao
parentes da vítima.
Por fim, pleiteiam a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% do valor
da condenação.
O Município de Camaçari, devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão acostada no id 1552577.
Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S e Mateus Sodré Sousa apresentaram contrarrazões, no id 15572572, refutando as alegações do ente público e reiterando, neste ato, sua
tese recursal.
Vieram os autos à Segunda Instância, onde, distribuídos a esta Colenda Câmara Cível, coube-me a relatoria.
Conforme despacho de Id 15908227, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, para emissão de opinativo.
O parquet então, opinou pela devolução dos autos ao juízo de primeiro grau, para que houvesse a intervenção do Ministério Público que atua nessa instância.
Pois bem, após oitiva das partes, deixo de remeter os autos ao Parquet com atuação no primeiro grau, visto a ausência de prejuízo aos interesses da menor.
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Quinta Câmara Cível, nos termos do art. 9311, do CPC, salientando que os presentes recursos são
passíveis de sustentação oral, nos termos do art. 9372, do CPC.
VOTO
1. Da Admissibilidade Recursal
Compete ao relator, antes de adentrar ao mérito recursal, verificar a presença dos pressupostos
de sua admissibilidade, haja vista serem matérias de ordem pública, quais sejam, cabimento, legitimidade e interesse recursais, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer, sendo forçoso a análise de ofício, conforme previsão expressa
do art. 932, III, do Código de Processo Civil3.
Voltando olhares ao caso dos autos, constatam-se os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, sendo imperioso o conhecimento dos Apelos manejados.
Da análise detida dos autos tem-se que: a) os recursos são próprios, porquanto interpostos
contra sentença, nos termos do art. 10094, do CPC; b) tempestivos, pois protocolado dentro do prazo,
1 Art. 931. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que, em 30 (trinta) dias, depois de elaborar o voto, restituí-los-á, com relatório,
à secretaria.
2 Art. 937. Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e,
nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas
razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021: I - no recurso de apelação;
3 Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
4 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
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previsto no art. 1.003, § 5º5 c/c art. 1836; c) com o preparo dispensado, por se tratar de ente público,
cuja isenção encontra-se prevista no art. 10, inciso IV da Lei 12.373/2011 e de parte beneficiária da
gratuidade judiciária; d) interposto por partes legítimas e com interesse recursal, uma vez que sucumbentes; apresentando, também, os demais requisitos formais.
Outrossim, o efeito suspensivo dos recursos de apelação dá-se ope legis, nos termos do art.
1.012 do CPC.
In casu, satisfeitos os requisitos de admissibilidade exigidos para o manejo dos recursos interpostos, estes deverão ser conhecidos.
Ademais, inexistindo nulidades a serem declaradas de ofício, passa-se, de logo, à análise do
mérito recursal.
2. Responsabilidade Civil Objetiva
Primeiramente, passemos a analisar o recurso interposto pelo Município de Camaçari.
O Município interpôs Recurso de Apelação, contra sentença que reconheceu a Responsabilidade
Civil Objetiva do ente público no acidente que ocorreu no dia 23 de outubro de 2019, com a criança A.S.S, à
época com 07 anos, filha de Adilson Freitas Sousa e Maria Senhora Gomes Sodré e irmã de Mateus Sodré
Sousa, que encontrava-se nas dependências da ESCOLA MUNICIPAL ELISA DIAS DE AZEVEDO,
gerida pelo próprio ente público ora apelante, quando a criança bateu a cabeça na quina de um banco de
concreto, no interior do estabelecimento de ensino público municipal, e as servidoras públicas responsáveis
pela escola, ao tomarem conhecimento dos fatos, limitaram-se apenas a fornecer água para a criança, que
por sua vez, aguardou na sala de aula cerca de 40 minutos até que a dor passasse, sem a prestação de qualquer tipo de assistência pelos educadores municipais para o socorro da criança, agindo de forma negligente.
Após os pais buscarem a menor na escola, levaram para atendimento, onde ficou constatado
hematoma epidural temporofrontoparietal7, evoluindo posteriormente para uma trombose cerebral.
Pleiteia o Município apelante, a reforma da sentença, sob fundamento de ausência de Responsabilidade Civil do ente público.
Ab initio, interessante entender que a responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar
um dano advindo de qualquer ação ou omissão que esteja em descompasso com uma obrigação legal
ou contratual.
Sobre o conceito de responsabilidade civil, Fernando Noronha8 preleciona: “No sentido restrito ou técnico da responsabilidade civil, também poderíamos dizer que esta é a obrigação de reparar
os danos antijurídicos que sejam resultantes da violação, ainda que muitas vezes não culposa (e neste
sentido não ilícita, mas que sempre se poderá dizer antijurídica), do dever geral de neminem laedere
(não lesar ninguém) ou, como também se diz, de alterum non laedere (não lesar a outrem). Ela tem
por finalidade tutelar o interesse de cada pessoa na preservação da sua esfera jurídica, através da
reparação dos danos causados por outrem”.
Destaca Sérgio Cavalieri Filho9: “A violação de um dever jurídico configura o ilícito, que, quase
sempre, acarreta dano para outrem, gerando um novo dever jurídico, qual seja, o de reparar o dano. Há,
assim, um dever jurídico originário, chamado por alguns de primário, cuja violação gera um dever jurídico sucessivo, também chamado de secundário, que é o de indenizar o prejuízo. [...] Em apertada síntese,
5 Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria
Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.
6 Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro
para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
7 Art. 10 – São isentos do pagamento de taxas: IV - a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.
8 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
9 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 431.
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responsabilidade civil é um dever jurídico sucessivo que surge para recompor o dano decorrente da violação de um dever jurídico originário. [...] Daí possível dizer que toda conduta humana que, violando dever
jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de responsabilidade civil”10.
No caso sub oculis, conforme já especificado, busca-se compreender se o ente público, teve
responsabilidade pelo acidente que ocorreu nas dependências da Escola Municipal e pela negligencia
na prestação de socorro.
A sentença proferida pelo Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva e condenou o
Município pelos danos sofridos pela menor A.S.S.
De acordo com a Constituição Federal, no artigo 37, §6º, “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
O dispositivo em comento define a chamada responsabilidade civil objetiva do Estado por
danos que seus agentes causem a terceiros, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.
Nesse sentido, vê-se que o sistema jurídico pátrio se filiou à teoria do risco administrativo, que
imputa ao Estado a responsabilidade civil objetiva com relação aos atos comissivos praticados pelos
agentes públicos, salvo quando presente alguma das causas de exclusão da responsabilidade, quais
sejam, força maior ou culpa da vítima.
Válidas as considerações de Yussef Said Cahali11 acerca da responsabilidade objetiva do Estado: “Entende-se a responsabilidade civil do Estado como sendo a obrigação legal, que lhe é imposta,
de ressarcir os danos causados a terceiros por suas atividades”.
Na lição de Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto12 “Fundamental, na responsabilidade civil do Estado, é definir quem são os agentes públicos. Se o Estado
responde civilmente, responde pelas ações ou omissões dos agentes públicos. A expressão agentes
públicos não constava das cartas constitucionais anteriores. Foi uma das inovações da Constituição
de 1988, que substituiu a expressão funcionários públicos pela expressão agentes públicos. Um dos
juristas que propuseram, com ênfase, a mudança, foi o admirável Miguel Seabra Fagundes. Havia
na verdade, certa crítica doutrinária, desde meados do século passado, alertando que a expressão
funcionário público não era a mais adequada. A expressão, no rigor conceitual, poderia fazer crer
que necessitávamos, para imputar a responsabilidade civil do Estado, de alguém com vínculo estatutário com a administração, tendo sido submetido a concurso público e percebendo vencimentos.
Nada disso é necessário, basta que tenhamos o desempenho de uma função pública”.
Pois bem, como sabido, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, independendo de culpa, o que
implica dizer que o ente público, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causem a terceiros.
No caso em questão, tendo ocorrido o acidente nas dependências da escola pública gerida pelo
Município de Camaçari, e após ter sido comprovado que a menor de fato estava sob a responsabilidade das professoras e funcionários da escola, e que estes foram negligentes ao prestar socorro, resta
evidente a Responsabilidade Civil do Estado, na forma objetiva.
Por conseguinte, o dever de indenizar depende de certas condições: a correspondência da
lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material
ou moral.
Nessa esteira, imperioso destacar a abalizada lição de Hely Lopes Meirelles sobre o tema: “O
risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o
10 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2.
11 CAHALI, Yussef Said. Responsabilidade civil do Estado. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 13.
12 Farias, Cristiano Chaves de Curso de direito civil: responsabilidade civil / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Felipe Peixoto Braga Netto
– 6. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, p. 624
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dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova
da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento
danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização13“.
Não assiste razão ao Município apelante quando afirma que não tem responsabilidade pelo
evento, que não agiu com culpa e que não há nexo de causalidade.
Primeiramente, importa esclarecer que não se está diante da seara da responsabilidade subjetiva, na qual se faz necessário a análise do elemento culpa, de forma que não competem aos autores fazerem prova dos elementos da responsabilidade subjetiva, para comprovar a responsabilidade do réu.
A menor A.S.S, na época com 07 anos de idade, estava sob os cuidados do demandado, por
meio de seus agentes, que atuavam no colégio onde ocorreu o fato, não restando qualquer dúvida de
que a responsabilidade pelo evento danoso compete ao Município.
O nexo de causalidade, por sua vez, não decorre, de uma ação direta, mas, sim, da atuação negligente, que violou o dever de cuidado que se espera do ente público quando se deixa crianças e adolescentes sob seus cuidados, mormente para fins de educação em colégio público, como no caso dos autos.
Oportuno registrar, ainda, porque fundamental à solução da causa, que o acidente que ocasionou lesões na menor é fato incontroverso. Portanto, comprovado pelos autores, por meio de documentos, o fato constitutivo de seu direito, confirmado pelo réu. Cabia ao demandado comprovar as causas
de exclusão de sua responsabilidade objetiva: caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima,
culpa exclusiva de terceiros.
Todavia, não há elementos nos autos que possam ser apontados como causa de exclusão da
responsabilidade, senão vejamos.
Houve a ocorrência de uma omissão específica do Estado, ou seja, quando a falta de agir do
ente público é causa direta e imediata de um dano, ocasionado pela falta de cuidado e atenção específica dos professores que estavam no dever de zelar pela integridade física e moral das crianças que
estavam no colégio. Conforme constam dos documentos acostados aos autos, após a queda, a criança
levou mais de 2 (duas) horas até seu irmão ir buscá-la, bem como sem que os agentes públicos tenham
prestado qualquer tipo de socorro, o que poderia ter minimizado os danos sofridos pela menor.
Em suma, no caso em tela, ocorreu uma omissão específica, que se caracteriza quando o
Estado estiver na condição de garantidor (guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a
ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se
erige em causa adequada de não se evitar ou minorar o dano.
A omissão específica pressupõe a existência de um dever especial de agir do Estado, que, se
assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado.
O Poder Público, ao receber um menor estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede
oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os esforços e meios necessários ao integral desempenho desse encargo jurídico,
sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos ocasionados ao aluno, os quais, muitas
vezes, decorrerem da inércia, da omissão ou da indiferença dos servidores estatais.
No caso dos autos, contudo, os fatos e as provas carreadas14 não se mostram suficientes para
afastar a responsabilidade objetiva do Município, visto que não logrou êxito em comprovar eventual
causa excludente da sua responsabilidade civil.
De todo o exposto, presentes estão os três requisitos básicos para que se configure a responsabilidade objetiva do ente público: 1) o fato; 2) o dano; 3) o nexo de causalidade.
O fato, resta comprovado de forma irrefutável, decorrente do acidente que sofreu a menor dentro da Escola Municipal, gerida pelo Município apelante. Os danos sofridos foram comprovados pela
farta documentação trazida aos autos que comprovam as extensões das lesões sofridas.
13 MEIRELES< Hely Lopes. “Direito Administrativo Brasileiro”, Malheiros Editores, 18ª ed. p. 555.
14 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
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Ficou comprovado que após a queda, e passada mais de 2 (duas) horas sem que os agentes
públicos tenham tomado qualquer medida, a menor foi levada pela família para Unidade de Pronto
Atendimento no Distrito de Vilas de Abrantes, onde resultou constatado a gravidade da pancada na
cabeça da criança, razão pela qual, fora encaminhada para o Hospital Geral de Camaçari e, no dia
seguinte, removida para o Hospital Geral do Estado, na comarca de Salvador.
Após a realização do exame de tomografia computadorizada do crânio, ficou constatada hemorragia cerebral, sendo necessário que A.S.S, fosse submetida ao tratamento de drenagem de hematoma, tendo sido, ainda, confirmado uma trombose.
A criança permaneceu hospitalizada por dias, realizou vários procedimentos para drenagem
cerebral, tendo recebido alta hospitalar apenas em 08 de novembro de 2019.
Irrefutável é a ocorrência de negligência dos servidores públicos municipais lotados no estabelecimento de ensino público em que a menor se encontrava matriculada, que não prestaram o devido
e adequado socorro a criança.
Quanto ao nexo de causalidade, este restou comprovado. Desta forma, pode-se concluir que,
presentes os requisitos configuradores da RESPONSABILIDADE OBJETIVA, quais sejam o fato, o
dano e o nexo de causalidade, estamos diante de um dano indenizável.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, consagra a tutela do direito à indenização por
dano material ou moral decorrente da violação de direitos fundamentais:
“Art. 5º (...)
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material,
moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito
a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...)”.

A nossa lei maior envolve o direito à indenização por ofensa moral ou material com o seu manto, elevando-os ao patamar de garantia constitucional, e, como tal devem ser respeitadas e obedecidas,
sobrepondo-se a qualquer outra norma. De tal forma, nossa legislação obriga àquele que lesa um direito subjetivo extrapatrimonial ou patrimonial de outrem o ressarcimento do dano, pois o indivíduo
é titular de direitos de sua personalidade que não podem ser impunemente atingidos, tendo inegável
direito a reparação do direito violado.
Importante ter em mente, a lição de José Jairo Gomes15: “na interpretação global do evento,
sob a ótica da solidariedade e da cooperação, não deve o intérprete colocar no primeiro plano de
considerações tão somente os aspectos econômicos que possam emergir do evento. O enfoque primeiro a ser considerado diz respeito à necessidade de se tornarem mais humanos e solidários os
comportamentos individuais e coletivos no ambiente social, devendo o intérprete, portanto, ponderar se o comportamento danoso atendeu a tal paradigma. A necessidade de se observar um modelo
calcado na solidariedade tanto mais se justifica se o dano for à personalidade. Pelo viés solidarista,
em casos excepcionais, a alguém será transferido o dano sofrido pelo lesado, mesmo que as circunstâncias eliminem o nexo causal entre a sua atividade e o dano (risco agravado), ou, ao extremo, pelo
simples fato de que ao agente cabe a função de segurador universal por todos os danos consumados
em certo setor da vida social (coletivização da responsabilidade”).
Logo, da análise conjunta dos elementos probatórios colacionados, o que se pode constatar é
que os autores da ação originária conseguiram demonstrar que os agentes públicos do Município agiram de forma negligente, no momento em ocorreu o acidente com a menor, deixando de prestar socorro à criança de forma correta e adequada, inclusive, deixando de agir com comportamento pautado na
solidariedade e humanidade, o que contribuiu para agravar, ainda mais, o quadro de saúde da criança.
Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, in verbis:
15 GOMES, José Jairo. Responsabilidade civil e eticidade, p. 294.
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EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL ESTATAL - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - INDENIZAÇÃO - ESCOLA - AGRESSÃO - DEVER DE VIGILÂNCIA - LESÃO
FÍSICA PERMANENTE E INCAPACITANTE - DANO MATERIAL - DANO MORAL: QUANTIFICAÇÃO: PREJUÍZO: EXTENSÃO - DANO ESTÉTICO: PROVA. 1. O Estado responde objetivamente pelos danos sofridos por estudante, decorrente da omissão do dever de vigilância e zelo
pela segurança dos alunos da rede estadual. 2. São indenizáveis os danos materiais e morais sofridos
por estudante vítima de agressão no ambiente escolar. 3. A lesão física e permanente à integridade
corporal, bem jurídico extrapatrimonial, contido nos direitos da personalidade, caracteriza dano moral indenizável. 4. Sem prova de que a lesão física ensejou mácula à aparência física da vítima, não
exsurge dever de indenizar supostos danos estéticos. 5. O valor da indenização mede-se pela extensão
do dano, cumpridamente provada. 6. Inexistindo parâmetro objetivo, o valor dos danos morais fixa-se
em arbitramento com prudência e moderação, analisadas as especificidades do caso, nos limites em
que os haja. (TJ-MG - AC: 10520160025539001 MG, Relator: Oliveira Firmo, Data de Julgamento:
24/09/2019, Data de Publicação: 01/10/2019)
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
MORDIDA EM CRIANÇA NA ESCOLA. INVIABILIDADE DE PEDIDO EM NOME DE INCAPAZ DE ACORDO COM O ART. 8º DA LEI 9.099/95. LEGITIMIDADE DA MAE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ESCOLA INFANTIL RÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. A
demandante retirou sua filha da escola após ela ter sido mordida por outra criança durante a aula. Em
que pese ser a autora a mãe da criança lesionada, ela não pode pleitear indenização moral em nome
daquela, no rito do JEC. É imperioso reconhecer a ilegitimidade ativa nos termos do artigo 8º da Lei
nº 9.099/95. Assim, de ofício, é extinto o feito sem resolução de mérito, em relação aos danos morais
sofridos pela criança. Existe razão à autora ao reivindicar a devolução da integralidade dos valores pagos ao rescindir o contrato com a escola sob alegação de que sua filha (na época com 3 anos e 4 meses
de idade) foi agredida. Caracterizada a falha na prestação de serviço da escola a fim de se declarar a
rescisão contratual com a devolução integral dos pagamentos realizados pela autora à escola. Danos
materiais devidos e comprovados, no valor de R$ 1.016,00, referentes ao total das parcelas pagas conforme comprovantes de fl. 09. Inocorrentes danos morais em relação à mãe da criança. A lesão leve
sofrida pela filha não tem o condão de caracterizar abalo psicológico concreto na autora. A situação
vivenciada pela demandante não ultrapassou o mero aborrecimento do convívio em sociedade.... SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (Recurso Cível Nº
71004665170, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em
11/11/2014). (TJ-RS - Recurso Cível: 71004665170 RS, Relator: Fabiana Zilles, Data de Julgamento:
11/11/2014, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/11/2014)
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. DEVER DE ZELO, GUARDA E VIGILÂNCIA DA
ESCOLA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO COLÉGIO EM RELAÇÃO AO ALUNO PORTADOR
DE SÍNDROME DE DOWN. ACIDENTE COM O ALUNO NO INTERIOR DO COLÉGIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ESCOLA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONDUTA OMISSIVA DA ESCOLA PELA NÃO-OBSERVÂNCIA DO DEVER DE
GUARDA E VIGILÂNCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O cerne da demanda cinge-se em aferir se resta configurada a responsabilidade Civil do Colégio Ágape do Cariri pelo dano suportado pelo menor impúbere,
acometido de síndrome de down, após ter sofrido uma queda que machucou sua face e quebrou um
dente, no interior da Escola, e, em caso positivo, se é cabível a reparação por danos morais nos moldes
fixados na sentença recorrida. 2. A reparação por danos morais resulta da presença dos pressupostos de
indenizar elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil, a saber: conduta ilícita, o dano e o nexo de
causalidade. 3. Os estabelecimentos de ensino particular têm o dever de guarda e vigilância em relação
aos alunos que lhes são confiados, a atrair sua responsabilidade civil objetiva pelos danos ocorridos
com os estudantes em suas dependências, a não ser que, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor, o qual norteia a relação existente entre as partes.. 4. In casu, incontroverso nos autos a
lesão sofrida pelo autor portador de Síndrome de Down, (fratura que ocasionou a quebra de um dente),
conforme atestado médico de fls. 19/20, enquanto brincava na quadra localizado no interior da escolha
infantil ré, sem acompanhamento. Por sua vez, a demandada não comprovou nos autos alguma causa
excludente do dever de indenizar, art. 373, II, do CPC, ônus que lhe incumbia. Destarte, caracterizado
está o dano e o dever de indenizar, eis que, no caso em tela, o dano moral existe in re ipsa, está ínsito
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na própria ofensa, sendo dispensadas maiores aprofundamentos acerca dos danos advindos da lesão
sofrida que ocasionou a fratura e a quebra do dente do menor impúbere. 5. Quanto ao valor da indenização a esse título, sabe-se que se deve levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da
medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização. 6. No caso, considerando as peculiaridades do caso concreto, a
quantificação da conduta ilícita e capacidade econômica da ofensora, entendo que a quantia a título de
indenização por morais fixada na sentença em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) deve ser mantida, considerando a extensão dos danos causados ao menor impúbere, a qual teve fratura na região labial, com
a quebra de um dente. 7. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Visto, relatado e discutido o
recurso apelatório nº 0051207-58.2017.8.06.0112, em que figuram as partes acima nominadas, acorda
a 3ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. DESA.
MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES Relatora. (TJ-CE - AC: 00512075820178060112 CE 005120758.2017.8.06.0112, Relator: MARIA VILAUBA FAUSTO LOPES, Data de Julgamento: 18/08/2021, 3ª
Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2021)
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCOLA MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO ESPECÍFICA. ALUNO MENOR QUE TEVE SEU OLHO PERFURADO COM
UM LÁPIS POR COLEGA DENTRO DA SALA DE AULA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MANTIDO. Hipótese na qual o autor Antony Boeira Conte teve seu olho esquerdo perfurado por um colega dentro da sala de aula em horário
escolar o que lhe ocasionou a necessidade de realização de procedimento cirúrgico, com resultado da
perda de 10% da visão do olho esquerdo.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. As escolas públicas têm
o dever de guarda e preservação da incolumidade dos alunos, respondendo pelos danos a eles causados, independentemente de culpa, conforme o art. 37, § 6º da Constituição Federal.DANO MORAL.
Manutenção do montante indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), considerando a grave lesão,
o aborrecimento e o transtorno sofridos pelos demandantes, além do caráter punitivo-compensatório
da reparação.DANO MATERIAL. Reparação por dano material devida nos termos da sentença, diante
da comprovação das despesas relacionadas ao deslocamento dos pais do autor. APELAÇÃO CÍVEL
DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70071318901 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 15/12/2016,
Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2017)

Registre-se que o Município ora Apelante não abojou aos autos qualquer prova capaz de afastar sua responsabilidade.
Chiovenda16, em clássica lição sobre fato impeditivo do direito, assevera que: para o nascimento de um direito, é necessária a presença de: a) causas eficientes, que são circunstâncias que têm
por função específica dar nascimento ao direito - compõem o próprio fato constitutivo do direito; e b)
causas concorrentes, que são circunstâncias que devem concorrer para que o fato constitutivo (causa
eficiente) produza seu efeito regular (dar nascimento ao direito) e cuja ausência obsta sua produção –
isto é, são fatos impeditivos do direito.
Conforme ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery17: “a prova incumbe a
quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig XXII, 3, 2) O autor precisa demonstrar
em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”.
Nesse diapasão, levando em consideração que os autores obtiveram êxito, em demonstrar a
existência do fato, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano
ocorrido, ao passo que o Município apelante não se desincumbiu de atestar qualquer fato impeditivo
ou modificativo, deve ser mantida a responsabilização do ente público e o consequente dever de reparar o prejuízo.
Não assiste razão ao Município apelante no que diz respeito ao pleito de afastar sua responsabilidade pelos danos causados a menor.
16 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil, v. 1, cit., p. o8 e 09, Apud DIDIER Jr., Fredie, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria
de Oliveira- Curso de direito processual civil: 10 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015.
17 NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria de Andrade Nery Código de Processo Civil comentado e legislação extravagante”, Editora RT, 10 edição, pág 609.
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Portanto, irretocável a sentença de primeiro grau, no particular, quando reconheceu a Responsabilidade Civil Objetiva do Município de Camaçari, devendo ser mantida em seus integrais termos.
III – Do Dano Moral
O Município, nas razões do seu apelo, pleiteia, ainda, que seja afastada a condenação por dano
moral, decorrente do acidente sofrido pela menor, ou subsidiariamente, que o montante fixado pelo
juízo primevo seja reduzido.
O dano é o fato jurídico apto a desencadear a responsabilidade civil. Dessa forma, não há responsabilidade civil sem que tenha ocorrido o dano.
Por sua vez, no que diz respeito ao dano moral, é imperioso atentar ao fato de que existem
circunstâncias em que o ato lesivo afeta a personalidade do indivíduo, sua honra, sua integridade
psíquica, seu bem-estar íntimo, suas virtudes, causando-lhe, enfim, mal-estar ou uma indisposição de
natureza espiritual.
Com a constitucionalização do direito civil, o tempo em que se visava apenas patrimônio
e danos meramente patrimoniais, deu espaço para os raios de luz projetados por uma Constituição
humanitária, passando então o ser humano a ser o verdadeiro protagonista do ordenamento jurídico,
e a sua especial dignidade demanda toda uma rede de proteção ao exercício das situações jurídicas
existenciais e ao livre desenvolvimento da personalidade.
A Constituição da República refere-se ao dano moral no art. 5º, inciso V (“é assegurado o
direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à
imagem”) e inciso X (“são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas,
assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”).
Importante esclarecer que o dano moral é dissociado de qualquer lesão à esfera patrimonial
da vítima. Neste sentido, tem-se o próprio reconhecimento legislativo da figura do dano moral
puro ou autônomo, no artigo 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito.”
No caso em questão ficou comprovada a existência do fato danoso, bem como a responsabilidade civil do estado, na modalidade objetiva. Assim, não há o que se questionar, portanto, sobre o
dever de indenizar.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.292.141-SP da Relatoria da Ministra Nancy Andrighi18, se posicionou a respeito do tema: “sempre que demonstrada a ocorrência de
ofensa injusta à dignidade da pessoa humana, dispensa-se a comprovação de dor e sofrimento para
configuração de dano moral. Segundo doutrina e jurisprudência do STJ, onde se vislumbra a violação de um direito fundamental, assim eleito pela CF, também se alcançará, por consequência, uma
inevitável violação da dignidade do ser humano. A compensação nesse caso independe da demonstração da dor, traduzindo-se, pois, em consequência in re ipsa, intrínseca à própria conduta que
injustamente atinja a dignidade do ser humano. Aliás, cumpre ressaltar que essas sensações (dor e
sofrimento), que costumeiramente estão atreladas à experiência das vítimas de danos morais, não se
traduzem no próprio dano, mas têm nele sua causa direta”.
Desta forma, a reparação, em tais casos, reside no pagamento de uma soma pecuniária que
possibilite ao lesado uma satisfação compensatória da sua dor íntima e dos dissabores sofridos, em
virtude da ação ilícita do lesionador.
Caio Mário Da Silva Pereira19 ensina que: “Quando se cuida do dano moral, o fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo, para
que o causador do dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela ofensa que praticou; e o
18 STJ – Informativo nº 0513. Período: 6 de março de 2013. 3ª Turma – REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.
19 In: RUI STOCO Tratado de Responsabilidade Civil 5ªed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 2001, p. 1397
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caráter compensatório para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como
contrapartida do mal sofrido”.
Analisando o dano moral, Pontes de Miranda20, com precisão cirúrgica, esclarece que “o bem
patrimonial é o bem que está inserto na riqueza patrimonial. A mão de A, como a de B, não está.
Nem a honra de C. As aflições e as dores físicas, também não. Nem a diminuição do prestígio ou da
boa reputação.”
Desse modo, a indenização pecuniária em razão de dano moral é como um lenitivo que atenua, em parte, as consequências do dano sofrido.
O Enunciado nº 444 do Conselho de Justiça Federal, emitido na V Jornada de Direito Civil
estabelece que: “O dano moral indenizável não pressupõe necessariamente a verificação de sentimentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”.
Com isso, não se exige a comprovação efetiva do dano moral, contudo sua configuração dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.
Nos dizeres de Flávio Tartuce21: “Pelo bom senso, pela equidade e pelas máximas de experiência, deve estar evidenciada a lesão aos direitos da personalidade, para que se possa falar em dano
imaterial reparável. Isso, para que o nobre instituto do dano moral não caia em desprestígio.”
Na situação em análise, estamos diante de um grave acidente sofrido por uma criança de 07
anos de idade, nas dependências de uma escola municipal, que levou a trombose cerebral e demandou
diversas intervenções médicas, restando claro a configuração de dano moral.
Uma vez reconhecida à existência do dano moral e o consequente direito à indenização dele decorrente, necessário se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só
para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo, preventivo e repressor.
A indenização que se pretende em decorrência dos danos morais há de ser arbitrada mediante
estimativa prudente, que possa, em parte, compensar a angústia dos Requerentes.
A sentença do juízo primevo, fixou a indenização em 30 (trinta) mil reais, a ser paga a menor
A.S.S, em razão dos danos sofridos. O valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e
proporcionalidade, em razão da gravidade da situação.
A respeito dos critérios a serem atendidos na fixação do valor do dano moral, veja-se o entendimento do STJ:
“[...] III A indenização por danos morais deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros,
devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte
econômico das partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato,
inibindo sua conduta antijurídica. [...]”(STJ, REsp 265133/RJ, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO
TEIXEIRA, 4ª Turma, DJ 23.10.2000.)

Consoante entendimento citado, o arbitramento deve levar em conta o grau de culpa, o nível
socioeconômico da parte autora e o porte econômico da ré, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Com base nisso, tem-se que a quantificação da indenização deverá ser arbitrada em valor suficiente a compensar o abalo sofrido pela vítima.
O valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) arbitrado pelo nobre sentenciante a quo, se mostra
20 MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado, Rio de Janeiro: Borsoi, t. LIII, p. 219, apud Farias, Cristiano Chaves de Curso de direito civil:
responsabilidade civil / Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald, Felipe Peixoto Braga Netto – 6. ed. rev. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021.
21 Tartuce, Flávio Manual de direito do consumidor : direito material e processual / Flávio Tartuce, Daniel Amorim Assumpção Neves. – 7. ed. rev., atual.
e ampl. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018.)
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razoável, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, diante da gravidade das lesões
sofridas pela menor.
Nesse sentido, os tribunais pátrios também já se manifestaram, in verbis:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE OCORRIDO
EM ESCOLA MUNICIPAL. COMPROVAÇÃO DO EVENTO, DANO E NEXO CAUSAL. FRATURA DO FÊMUR TEMPORARIAMENTE INCAPACITANTE. DANO ESTÉTICO. LAUDO
MÉDICO PERICIAL DEVERAS ELUCIDATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. - Merece ser improvido o presente apelo, tendo em vista que o Município responde objetivamente pelas crianças sob sua guarda nas escolas municipais; - Estando comprovados o evento,
nexo causal e lesão contra a criança vulnerável, com a devida prova pericial de sua incapacidade
temporária, restou devida a condenação em danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais); - Com relação aos danos estéticos, o perito médico apresentou exímio Laudo Pericial discriminando inclusive o grau do dano em 2 numa escala de 0 a 5, pelo que a condenação em R$ 6.000,00
(seis mil reais) mostrou-se deveras razoável; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM
06175270320158040001 AM 0617527-03.2015.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa,
Data de Julgamento: 19/03/2018, Segunda Câmara Cível).
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ACIDENTE OCORRIDO EM ESCOLA MUNICIPAL
DURANTE HORÁRIO ESCOLAR. BOLA DE FUTEBOL QUE ATINGIU OUVIDO DA VÍTIMA,
CAUSANDO-LHE LESÃO. CULPA. DEVER DE INDENIZAR. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 1. A responsabilidade estatal resta inequívoca, quer à luz da legislação infraconstitucional
(art. 159 do Código Civil vigente à época da demanda) quer à luz do art. 37 § 6º da CF/1988, na hipótese
vertente de ação ordinária de reparação de danos causados em acidente ocorrido em escola, em desfavor de ente municipal, fundada na sua negligência que ocasionou danos materiais, estéticos e morais à
ora recorrida, atingida por bola de futebol de salão no ouvido esquerdo desferida por alunos que participavam de evento esportivo. 2. A cumulação de danos morais e materiais é juridicamente possível nos
termos do verbete 37 do Egrégio STJ, verbis: São cumuláveis as indenizações por dano material e dano
moral oriundos do mesmo fato. 3. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art.
541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ. 4. A demonstração do dissídio jurisprudencial
impõe avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e os paradigmas tiveram por base as
mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. 5. Incidência
da Súmula 83/STJ: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 6. Os juros moratórios fluem a partir do evento
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ). 7. Inexiste ofensa ao art. 535
do CPC, quando o tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta
nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela
parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso
especial não conhecido. (STJ - REsp: 891284 RJ 2006/0213752-9, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 03/04/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 07.05.2008 p. 1).
APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE COLETIVO. ACIDENTE
DE TRÂNSITO. AFASTAMENTO DE QUALQUER EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS MATERIAIS, ESTÉTICOS E MORAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. APLICAÇÃO CRITERIOSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DANO RICOCHETE A 2ª AUTORA FILHA - CONFIGURADO. PENSIONAMENTO PELO PERÍODO DE TOTAL INCAPACIDADE
QUE DEVE SER MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTOS A TODOS
OS RECURSOS. MANUTENÇÃO INCÓLUME DA SENTENÇA VERGASTADA. 1. Os autos revelam a responsabilidade objetiva da parte recorrente ao transportar passageira que sofreu lesões, no interior do coletivo, em decorrência do tombamento do ônibus na Rodovia Presidente Dutra. 2. Infere-se
do conjunto probatório dos autos a revelação em face desse sinistro, que o autora sofreu lesões que a
incapacitou total e temporariamente por 3 (três) meses. 3. Indenização pelos danos sofridos, principalmente o dano moral, tendo em vista o abalo psicológico sofrido pela passageira - 1ª Autora - e ofensa
aos seus direitos de personalidade. 4. Referentemente ao quantum indenizatório por danos morais
fixado na sentença recorrida (R$ 30.000,00), verifica-se que obedeceu aos critérios da razoabilidade
e proporcionalidade em casos de tamanha repercussão na vida da passageira e da potencialidade dos
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ofensores. Inteligência da súmula 343 deste Tribunal de Justiça. 5. É devida, no caso, a 2ª Autora (filha), indenização por dano moral por Ricochete, porquanto ligado à vítima por laços afetivos, próximo
e comprovadamente atingida pela repercussão dos efeitos do evento danoso na esfera pessoal. Valor
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que merece ser mantido. 6. Dano estético configurado em virtude de deformidade (diminuição do pavilhão auricular esquerdo). 7. Quanto a condenação da Ré a título de pensionamento. É certo que quando não há o valor do rendimento da atividade
laborativa (vendedora de miudezas) a determinar outra base de cálculo, entendo que o pensionamento
deverá ter por base um salário mínimo ao mês, como entendimento jurisprudencial pátrio. 8. Os honorários convencionais não consistem em danos materiais imputáveis à parte vencida da ação, haja
vista que a esta cabe tão somente o pagamento dos honorários sucumbenciais, por isso, não podem ser
responsabilizas as empresas rés pelo seu pagamento. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS
DAS RÉS E DESPROVIMENTO DO RECURSO DAS AUTORAS.
(TJ-RJ - APL: 00899786020128190002, Relator: Des(a). ANTONIO CARLOS DOS SANTOS BITENCOURT, Data de Julgamento: 17/05/2017, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, tendo em vista que o valor fixado à título de indenização por dano moral, encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido o valor arbitrado em
favor da criança A.S.S, nos termos fixados na sentença primeva.
IV - Teoria do Dano em Ricochete
Por sua vez, Adilson Freitas Sousa (genitor), Maria Senhora Gomes Sodré (genitora), A.S.S Sodré Souza e Mateus Sodré Sousa (irmão) interpuseram recurso de apelação, sob o fundamento de que ao
entender que o dano em questão é personalíssimo e restringir os danos morais apenas à menor A.S.S, o
juízo de primeiro grau deixou de levar em consideração o dano por ricochete, amplamente acatado pela
doutrina e jurisprudência pátria, que estende a indenização sofrida aos parentes da vítima.
Passemos agora a analisar o recurso de apelação dos autores.
Em matéria de responsabilidade civil, em regra, a legitimidade ativa, para perquirir a reparação do dano, pertence à vítima e a legitimidade passiva, para responder pela reparação, pertence ao
agressor, ou seja, ao causador do dano.
O pedido de compensação por danos morais é personalíssimo, entretanto, a doutrina e a jurisprudência entendem que, em alguns casos, a ofensa pode causar reflexos em terceiros, que, por essa
razão, podem postular reparação em nome próprio.
A Teoria do Dano em Ricochete foi introduzida na França a partir do século XIX (préjudice
d’affection) e, de maneira diferenciada no BGB alemão, quando aplicada em casos comprovados de
choque nervoso (Schockschaden). A teoria revela que a lesão deve ser reparada ao terceiro que se
torna vítima (por ricochete) da ofensa.
Conforme ensinamentos de Yussef Said Cahali22: “em determinadas situações especiais o
direito reconhece que terceiros venham a ser afetados, de maneira reflexa, pelo dano moral infligido a outrem, vítima de um evento danoso. Os casos mais frequentes dos referidos danos, segundo
o renomado autor, ocorrem quando familiar vem a ser acometido de grave lesão incapacitante ou
deformante, refletindo a dor e o sentimento também aos seus genitores”.
Como é sabido, o fato lesivo pode atingir não só a vítima, que é a lesada direta pelo evento,
mas, também, uma terceira pessoa, denominada pela doutrina, de lesada indireta.
Com maestria, Cristiano Chaves de Farias23 leciona, que: “Não há norma jurídica que verse
sobre o tema no Código Civil. A legitimação, restrita ao núcleo familiar, procederá de uma integração
analógica com suporte no parágrafo único do artigo 12 do Código Civil. O atentado à integridade
psicofísica do ascendente, descendente ou irmão repercutirá na órbita existencial daqueles que lhe são
mais próximos. Este é o fundamento que legitimará a tutela do interesse jurídico desses ofendidos, sem
22 CAHALI, Yussef Said. Dano Moral. 4ª Edição – Editora Revista dos Tribunais, pág. 53.
23 Op. Cit.
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que seja necessário, tal e qual no direito italiano, o recurso às novas categorias de danosidade. Ou seja,
para aferição do concreto merecimento de tutela do ofendido se faz desnecessário alegar modelos jurídicos importados como o dano ao projeto de vida, o dano existencial ou o biológico, sendo suficiente o
simples recurso à cláusula geral de responsabilidade civil do artigo 927 do Código Civil: “Aquele que,
por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1.208.949/MG24, já se manifestou sobre
a possibilidade do reconhecimento do dano em Ricochete, nos seguintes termos:
“Trata-se de REsp em que a controvérsia é definir se os pais da vítima sobrevivente de acidente de
trânsito têm legitimidade para pleitear compensação por danos morais, considerando-se que, na espécie, a própria acidentada teve reconhecido o direito a receber a referida compensação por tais danos.
A Turma assentou que, não obstante a compensação por dano moral ser devida, em regra, apenas
ao próprio ofendido, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm firmado sólida base na defesa da
possibilidade de os parentes do ofendido a ele ligados afetivamente postularem, conjuntamente com a
vítima, compensação pelo prejuízo experimentado, conquanto sejam atingidos de forma indireta pelo
ato lesivo. Observou-se que se trata, na hipótese, de danos morais reflexos, ou seja, embora o ato tenha
sido praticado diretamente contra determinada pessoa, seus efeitos acabam por atingir, indiretamente,
a integridade moral de terceiros. É o chamado dano moral por ricochete ou préjudice d’affection, cuja
reparação constitui direito personalíssimo e autônomo dos referidos autores, ora recorridos. Assim,
são perfeitamente plausíveis situações nas quais o dano moral sofrido pela vítima principal do ato
lesivo atinja, por via reflexa, terceiros, como seus familiares diretos, por lhes provocar sentimentos de
dor, impotência e instabilidade emocional. Foi o que se verificou na espécie, em que postularam compensação por danos morais, em conjunto com a vítima direta, seus pais, perseguindo ressarcimento
por seu próprio sofrimento decorrente da repercussão do ato lesivo na sua esfera pessoal, visto que
experimentaram, indubitavelmente, os efeitos lesivos de forma indireta ou reflexa, como reconheceu o
tribunal de origem, ao afirmar que, embora conste da exordial que o acidente não atingiu diretamente
os pais da vítima, eles possuem legitimidade para pleitear indenização, uma vez que experimentaram
a sensação de angústia e aflição gerada pelo dano à saúde familiar.” (Rel. Min. Nancy Andrighi).

In casu, não resta qualquer dúvida sobre o evento danoso ter atingido também os genitores
da criança, Adilson Freitas Sousa e Maria Senhora Gomes Sodré, na medida em que vivenciaram
o longo período da convalescença da menor, o que requereu enorme dedicação, gerando desgaste
e aflição incomensuráveis, caracterizando o denominado dano moral indireto ou “por ricochete”, a
ser indenizado.
A jurisprudência pátria já se manifestou em casos análogos, vejamos:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTOS DE ENSINO. Apelação. Ação de indenização
por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelos dos autores e da ré. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Desnecessária a produção de prova testemunhal. O Juiz
é o destinatário da prova, e como tal, tem o dever legal de indeferir as provas inúteis ao deslinde do feito
(art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada. PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. Inocorrência. Inexistente qualquer vício no laudo pericial, mormente a suposta contradição indicada pela ré.
Preliminar rejeitada. MÉRITO. Acidente em ambiente escolar. Autores menores que tiveram, em meses
distintos, parte de seus dedos mínimos cortados em porta da escola, que se fechou sobre suas mãos.
Lesões e nexo de causalidade comprovadas por laudo pericial. Responsabilidade objetiva da escola, que
tem dever de guarda e cuidado, não se indagando sobre sua culpa ou omissão. Inaplicável a tese de culpa
exclusiva das vítimas, eis que crianças com 2 e 4 anos de idade, não podendo ser analisadas suas condutas
com base no padrão do homem médio. Ré que não apenas permitiu a ocorrência do acidente uma vez,
mas sua reincidência, o que prova que não tomou as medidas necessárias, como a manutenção da porta
na qual os acidentes ocorreram. Dano moral em relação aos autores menores caracterizado pela dor e
pelo dano físico sofrido. Danos morais reflexos aos autores pais dos alunos, que, por duas vezes, sofreram
o abalo psíquico de ter de levar os filhos para o hospital em decorrência de acidente ocorrido na escola,
para a realização de cirurgia. Indenização devida aos autores menores majorada, de R$ 5.000,00 para R$
8.000,00, valor que melhor atende às peculiaridades do caso concreto e atende à finalidade pedagógica.
24 REsp 1.208.949-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi. Informativo nº 0459. Período 10 de dezembro de 2010.
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Indenização devida aos pais mantida em R$ 5.000,00, eis que o dano reflexo que os atingiu é menor
que aquele sofrido pelas vítimas diretas. Juros das indenizações por danos morais que se computam a
partir da citação e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade civil contratual. Danos materiais devidos, pois comprovados os gastos com consulta médica, no valor de R$ 600,00. Sucumbência
recíproca inexistente, haja vista que a fixação de indenização em valor inferior ao pedido não implica
sucumbência recíproca. Sentença parcialmente modificada. Apelos parcialmente providos. (TJ-SP - AC:
10527258620138260100 SP 1052725-86.2013.8.26.0100, Relator: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento:
17/12/2020, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/12/2020).
APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. ESQUECIMENTO DE COMPRESSA CIRÚRGICA APÓS A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA NA CAVIDADE
ABDOMINAL DA AUTORA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PLANO DE SAÚDE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO ACERCA DO
ERRO CULPOSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA
VERIFICADAS. RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS À PACIENTE. SEGUNDO AUTOR. DANO RICOCHETE QUE SE VERIFICA. RÉUS NÃO SE DESINCUMBIRAM DE COMPROVAR QUALQUER CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, ÔNUS QUE LHES
INCUMBIA A TEOR DO QUE DISPÕE O ART. 373. INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE MERECE SER
MANTIDO. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva da operadora e ativa do segundo autor arguidas
pela Unimed afastadas; 2. Preliminar de litispendência que se rejeita. O processo em apenso a este
apura a falha no serviço de atendimento do hospital (negligência no diagnóstico), após a autora se submeter a um procedimento cirúrgico. Neste processo se apura um erro médico, devido ao esquecimento
de uma compressa cirúrgica no abdômen da paciente; 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes
possui natureza de consumo, motivo porque o plano de saúde responde de forma objetiva, enquanto a
segunda Ré, médica responsável pela cirurgia, responde de forma subjetiva, nos termos do artigo 14,
caput e § 4º, do Código de Defesa do Consumidor; 4. A operadora de plano de saúde responde solidariamente em razão de dano causado por profissional por ela credenciado.” ¿ Enunciado Sumular nº
293 deste TJRJ; 5. In casu, o laudo pericial é assertivo ao concluir que houve falha no atuar da médica
durante a cirurgia da autora, ao deixar uma compressa cirúrgica na sua cavidade abdominal; 6. Dano
moral configurado. 7. Dano Reflexo. Trata-se de típica hipótese de dano indireto, por ricochete, segundo o qual, independentemente daquele causado à vítima direta, ocorre outro dano, tendo em vista
aquele primeiro ocasionado, emergindo o dever de indenizar já que todos os lesados possuem o seu
direito à reparação de forma autônoma. Hipótese que está presente no caso em comento, sendo cabível
a reparação para o segundo autor; 8. Quantum indenizatório no valor de R$90.000,00, à primeira autora e no valor de R$45.000,00, ao segundo autor de forma solidária, em observância aos parâmetros do
método bifásico que se mantém; 9. Desprovimento dos recursos, nos termos do voto do relator. (TJ-RJ
- APL: 02159039820148190001, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de
Julgamento: 13/03/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

No que diz respeito ao irmão da menor, Mateus Sodré Sousa, não há nos autos elementos suficientes a comprovar a existência de dano reflexo, passível a ser indenizado, sendo genérica a pretensão
neste aspecto.
Destarte, observando-se a extensão do dano, os limites do razoável e da prudência, a condição
econômica da parte ré, a justa compensação pelos danos sofridos pelos genitores, visando a atender
ao caráter punitivo pedagógico, mas sem ensejar enriquecimento sem causa, julgo parcialmente procedente o recurso dos autores, para fixar o valor indenizatório a título de dano moral por Ricochete
aos genitores da menor, em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada genitor.
Nesse ponto, a sentença do juízo primevo deve ser reformada, reconhecendo a legitimidade
dos genitores, para pleitear a indenização sofrida à título de danos morais reflexos.
IV – Dos Honorários Advocatícios
O município apelante, pleiteia a reforma da sentença primeva, para que a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, seja minorada a um percentual abaixo dos 10% fixado pelo
juízo a quo.
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Por sua vez, os autores, pleiteiam nas razões recursais a majoração dos honorários advocatícios fixados em primeiro grau, para o percentual de 20%.
Vencida em uma demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumbenciais para o advogado da parte contrária, de modo que, sendo o Município vencido no primeiro grau,
acertado o decisum ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
O mesmo ocorre em instância superior. Havendo sucumbência recursal, aquele que teve seu
recurso desprovido deve arcar com a majoração dos honorários.
Trata-se de uma inovação introduzida no Código de Processo Civil, especificamente no § 11,
do seu art. 8525, homenageando o trabalho realizado pela parte após a sentença.
Segundo Humberto Dalla26: “A majoração de ofício também é uma grande novidade. Até a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, os honorários só podiam ser modificados mediante provocação das partes. No novo cenário, e nos termos da redação dada ao § 11 do art. 85 do novo Código,
a majoração dos honorários pelo Tribunal não será mera faculdade, mas um dever legal dos julgadores.”
Em seus comentários ao Código de Processo Civil/2015, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa
Maria de Andrade Nery27 sobre o tema: “O CPC faculta a estipulação de verba honorária também
para a fase recursal, de ofício ou a requerimento da parte. A nova verba, de acordo com o CPC
85 § 11 (aplicável aos julgamentos de recursos interpostos contra decisões publicadas a partir de
18.3.2016), deve respeitar os limites estabelecidos para a fase de conhecimento. A ideia contida na
disposição é remunerar adequadamente o trabalho do advogado nessa fase, que pode ser tão ou mais
intenso que na primeira instância. A fixação de verba honorária cumulativa na fase recursal também
pode restringir a litigiosidade: “Havia um estímulo econômico para o protocolo de recurso, pois,
mesmo que o sucumbente entendesse a decisão como justa e correta, dela ele recorreria por não haverem custos adicionais excepcionais. Com o novo CPC, a previsão dos honorários sucumbenciais
recursais aumenta as chances de que o litigante recorrerá somente se suas chances de triunfo forem
reais, visto que agora haverá um custo adicional em caso de nova derrota judicial” (Marcus Vinicius
Furtado Coelho. A normatização dos honorários advocatícios, a sua natureza alimentar e o recebimento de honorários em nome da pessoa jurídica [Coelho-Lamachia-Souza Neto-RibeiroFerreira.
Conquistas da advocacia, p. 17]). V. coments. CPC 85 § 11.”
Assim, em observância ao art. 85, §§1º e 1128, do Código de Processo Civil, que estabelece a
obrigação do Tribunal de aumentar a condenação dos honorários sucumbenciais arbitrada em primeiro
grau, para compensar o trabalho adicional na fase recursal, e tendo em vista que o recurso de apelação
do Município foi improvido, majoro o valor arbitrado na sentença, de 10% (dez por cento) para 15%
(quinze por cento), em favor dos autores da demanda, a incidir sobre o valor da condenação atualizado.
V – Da Conclusão
Ex positis, voto no sentido de conhecer os presentes apelos simultâneos, negar provimento ao
Recurso de Apelação do Município de Camaçari e dar parcial provimento ao Recurso de Apelação
25 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (…) § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 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.
26 Pinho, Humberto Dalla Bernardina de, Manual de direito processual civil contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – São Paulo
: Saraiva, Educação, 2020.
27 Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters
Brasil, 2018.
28 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos
recursos interpostos, cumulativamente.
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,
observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do
vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.
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de Adilson Freitas Sousa, Maria Senhora Gomes Sodré, A.S.S e Mateus Sodré Sousa, apenas para
reconhecer o dano moral por ricochete aos genitores de A.S.S e fixar a indenização por dano moral
reflexo no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada genitor, majorando o valor dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), em favor dos autores da demanda, a incidir sobre o
valor da condenação atualizado.
*****
(TJBA – Apelção Cível nº 8001878-96.2019.8.05.0079. Terceira Câmara Cível. Relator: Des.
Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 17/08/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE. REJEITADA. ATENDIMENTO HOSPITALAR DE EMERGÊNCIA. PERFURAÇÃO
DE INTESTINO. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
MUNICÍPIO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de denunciação à lide do médico responsável pelo procedimento cirúrgico, que supostamente ocasionou os danos morais e estéticos invocados
pela parte recorrida, pois o STJ possui o uníssono entendimento no sentido de que, em
matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado, não existe obrigatoriedade de ser
deferida a denunciação da lide, mormente quando a intervenção de terceiro ampliar a
complexidade e o objeto da demanda.
A responsabilidade civil do Município encontra expressa previsão no artigo 37, §6º
da Constituição Federal, ao dispor que “As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra
o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, comprovado o corte de uma das alças do intestino da parturiente durante cesárea de emergência realizada em Hospital Municipal, com sua posterior submissão
a laparotomia exploradora, internação em UTI, realização de terapia de substituição
renal, permanência em hospital por mais de 20 dias, além do dano estético em seu abdômen, considera-se demonstrada a conduta imputável ao Município, o dano e o nexo
causal, a ensejar o dever de indenizar.
Proporcionalidade e razoabilidade das indenizações fixadas em R$ 8.000,00 a título de
danos morais e R$10.000,00 a título de danos estéticos. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8001878-96.2019.8.05.0079,
em que figuram como apelante o MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelada ERICA SANTANA DE ARAUJO.
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Eunápolis em face de Érica Santana
de Araújo com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública
de Eunápolis, que rejeitou a preliminar de denunciação à lide e julgou procedente o pedido autoral,
para condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00
e por danos estéticos no valor de R$ 10.000,00, com os acréscimos legais. Honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação em desfavor do réu e em R$ 8.400,00 em desfavor da autora, suspensos
em razão da gratuidade da justiça que lhe fora concedida.
Adoto o relatório da sentença recorrida acrescentando que, irresignado, o réu apelou, narrando que a recorrida alega ter sofrido perfuração das alças do intestino em decorrência de erro médico
cometido em cesárea de emergência, realizada no hospital público municipal, que, em decorrência da
obstrução, realizou laparotomia exploradora, com internação em UTI e posterior terapia de substituição renal, ocasião em que foi transferida para hospital estadual e permaneceu internada por mais de
20 dias. Afirmou que é desarrazoado concentrar todas as sanções em desfavor do Município, sendo
cabível e obrigatória a denunciação à lide do médico que realizou o procedimento cirúrgico, o Sr.
Aderbal C. Silveira, ocasionando os supostos danos morais e estéticos experimentados. Defendeu
que, ao realizar a cirurgia reparadora na recorrida, o Município mitigou os danos que poderiam advir.
Questionou a proporcionalidade e a razoabilidade da indenização fixada, alegou ser impossível definir
a existência do nexo de causalidade entre a enfermidade apresentada e a cesárea realizada, posto que
a síndrome do abdômen agudo pode derivar de várias causas. Nestes termos, requereu o provimento
do Apelo, desonerando-se o Município do pagamento das indenizações fixadas.
Contrarrazões apresentadas pela apelada, pugnando pela manutenção da sentença.
Recurso próprio, tempestivo, dispensado o preparo por ter sido manejado pelo ente público.
VOTO
Como visto, cuida-se de Apelação Cível interposta com o objetivo de reformar a sentença que
rejeitou a preliminar de denunciação à lide e julgou procedente o pedido autoral, para condenar o ente
público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 e por danos estéticos
no valor de R$ 10.000,00, com os acréscimos legais.
Precipuamente, não merece acolhimento a preliminar de denunciação obrigatória à lide do
médico responsável pelo procedimento cirúrgico, que supostamente ocasionou os danos morais e estéticos invocados pela parte recorrida, pois o STJ possui o uníssono entendimento no sentido de que
“Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida
denunciação da lide”.
Assim, fica a critério do julgador o seu deferimento, considerando-se plenamente justificado o
indeferimento, quando a intervenção de terceiro tornar mais complexa a relação jurídica e importar a
ampliação do objeto da demanda. Nessa mesma direção, ilustra-se:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Em matéria de responsabilidade civil objetiva do Estado não existe obrigatoriedade de ser deferida
denunciação da lide, de modo a atribuir-se a responsabilidade a terceiro.
2. Tendo a Corte local afirmado que eventual deferimento do pleito tornaria mais complexa a relação
jurídica e importaria a ampliação do objeto da demanda, a alteração da conclusão adotada exigiria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em
recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
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3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1756583/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 27/04/2021)

No caso concreto, é evidente que a intervenção de terceiro, especialmente para a apuração de
culpa ou dolo do profissional de saúde no procedimento cirúrgico realizado, importa em considerável
ampliação do objeto da demanda, a afetar a economia e celeridade processual, devendo haver o exercício do direito de regresso pelo ente público em ação própria, consoante lhe resguarda a legislação
pátria e a Constituição Federal.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de denunciação à lide.
No mérito, sem razão o apelante.
A responsabilidade civil do Município encontra expressa previsão no artigo 37, §6º da Constituição Federal, ao dispor que “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”
Assim, responderá o ente público pelo dano causado a terceiro, independente de dolo ou culpa, desde que demonstrada a ação ou omissão imputada a ele, o dano sofrido por outrem e o nexo de
causalidade entre a ação e o dano experimentado.
No caso concreto, restou evidenciado o dano experimentado pois, dos relatórios e laudos médicos acostados aos autos (ID 7928391 e ID 7928390) extrai-se que, após se submeter a uma cesárea
de emergência ao sétimo mês de gestação no Hospital Municipal, e receber alta médica, a apelada iniciou um quadro de dor abdominal aguda, com vômitos. Retornando à unidade hospitalar, constatou-se
o corte de uma das alças do seu intestino, com a submissão ao procedimento cirúrgico de laparotomia
exploradora, internação em UTI, realização de terapia de substituição renal, permanência em hospital
por mais de 20 dias, além do dano estético em seu abdômen, consoante fotografias colacionadas (ID
7928394 e seguintes).
Nota-se, pois, que os danos experimentados extrapolam os efeitos clínicos que se espera de
uma cesárea de emergência, em decorrência de erro médico praticado pelo obstetra/servidor público,
que colocou em risco a vida da parturiente, causando-lhe dano de difícil reparação, o que faz evidenciar o nexo de causalidade entre a conduta e o dano experimentado.
Por tratar-se de responsabilidade objetiva, reitera-se a desnecessidade de se perquirir dolo
ou culpa por parte do profissional que realizou o procedimento, sendo também irrelevantes para o
caso concreto as ações adotadas pelo Município para mitigar outros danos, através da prestação de
adequada assistência médica à apelada no período pós parto, pois trata-se de obrigação que lhe impõe a Constituição Federal quando atribui aos entes federados, em seu artigo 23, inciso II, o dever
de cuidar da saúde pública, dispondo especificamente em seu artigo 30, inciso VII, acerca do dever
do Município de “prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de
atendimento à saúde da população.”
Noutro giro, sobejamente demonstrado o dever de indenizar, não há que falar em redução do
quantum indenizatório, arbitrado em R$ 8.000,00 a título de danos morais e R$ 10.000,00 a título
de danos estéticos, pois proporcional aos fatos narrados e adequado à reparação dos transtornos
sofridos pela apelada, sem causar-lhe enriquecimento ilícito. Ilustra-se, pois, com o entendimento
desta Turma Julgadora:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CIRURGIA
DE RETIRADA DE CISTO NO OVÁRIO. PERFURAÇÃO DO INTESTINO. ERRO MÉDICO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. PROCESSO ÉTICO-PROFISSIONAL INSTAURADA PERANTE O
CREMEB. DECISÃO QUE CONCLUIU PELA IMPRUDÊNCIA DO MÉDICO. CONFIGURAÇÃO
DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA – INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. CABIMENTO. DANOS MORAIS E
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ESTÉTICOS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa. Isso porque, ao contrário do sustentado
pelo obreiro, o laudo pericial se mostra lógico e conclusivo; foi feito sob o crivo do contraditório, e não
há razão alguma para torná-lo imprestável. Ademais, o expert, de forma clara e cristalina, enfrentou as
questões relevantes de ordem técnica e científica sobre a situação médica da parte autora, ora apelada.
2. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da responsabilidade do profissional que
realizou o procedimento cirúrgico na autora, decorrente de suposto erro médico e as consequências
daí advindas.
3. O laudo pericial e os relatórios médicos são unânimes em vincular a lesão retal sofrida pela autora
com a cirurgia de retirada do ovário, realizada pelo apelante.
4. Além disso, a decisão oriunda do Processo Ético-Profissional instaurada perante o CREMEB, concluiu que o réu Adriano de Oliveira Carneiro deixou de observar a esperada precaução na condução
do procedimento, uma vez que, a Autora possuía histórico de gravidez ectópica e foi submetida a uma
Histerectomia, o que ensejaria a necessidade de maior cautela pré-operatória, através da realização de
exames pertinentes, o que não ocorreu, configurando, assim, a imprudência.
5. Desta feita, restaram comprovados os pressupostos da responsabilização subjetiva dos réus, quais
sejam, conduta, dano, nexo causal e culpa, inafastável se afigura, consequentemente, o dever de indenizar, cuja previsão está expressa no art. 951, do Código Civil.
6. Em relação ao pedido de pensão vitalícia, dispõe o laudo pericial que a Requerente se encontra incapacitada de realizar seu labor como doméstica (fls. 1.922), de modo que, incidirá, no caso, a hipótese
prevista no art. 950, caput, do Código Civil.
7. Quanto ao dano estético, este restou evidenciado diante da deformidade proveniente dos diversos
procedimentos cirúrgicos que a autora foi submetida em razão da complicação havida na cirurgia, consoante fotografias juntadas aos autos (fls. 158/159, 161/162 e 579). Assim, a fim de compensar os danos
estéticos experimentados pela autora, reputa-se como proporcional e razoável a quantia arbitrada pelo
Juiz a quo no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
8. No tocante ao dano moral, patente sua ocorrência. O dano, na espécie, é in re ipsa, que dispensa
prova de maiores reflexos, patrimoniais ou morais.
9. A situação narrada nos autos é lamentável e expôs a autora a um agravamento do seu quadro, com
complicações relativas a escape de fezes na cavidade abdominal, gerando infecção e risco de morte,
razão pela qual reputa-se adequada a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrada.
Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. (TJBA – Apelação Cível nº 0075972-46.2009.8.05.0001,
Relatora: Desª. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 03/07/2020)

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
mantendo íntegra a sentença recorrida. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §11 do CPC.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0001380-26.2008.8.05.0208. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desa.
Gardênia, Julgado em 19/05/2020)
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO PELA PERDA
DA PROPRIEDADE. OCUPAÇÃO PELAS ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO
EM FACE DA CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SOBRADINHO. TITULARIDADES DAS PROPRIEDADES COMPROVADAS. APOSSAMENTO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
APELAÇÃO DA CHESF. PAGAMENTO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO NÃO
DEMONSTRADO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO
304

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

EM JULGADO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À LIMITAÇÃO CONSTANTE DO DECRETO-LEI Nº 3.365/1941. PARCIAL PROVIMENTO.
APELAÇÃO DOS AUTORES. PETIÇÃO. INICIAL. PEDIDO ATINENTE A
DANO MORAL. PRESENÇA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA.
ART. 322, §2º, DO CPC. JUROS COMPENSATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE
DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO DOS AUTORES.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0001380-26.2008.8.05.0208,
de Remanso, em que figuram, como Apelantes Simultâneos, Chesf - Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco e Aurelito Ferreira de Souza e Outros.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em, rejeitadas as preliminares, dar parcial provimento ao apelo da Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco e dar parcial
provimento ao apelo de Aurelito Ferreira de Souza e Outros.
RELATÓRIO
Adoto, como próprio, o relatório da sentença de fls. 740/749, proferida pelo MM. Juízo de
Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Remanso, que
julgou procedente a ação de indenização ajuizada por Aurelito Ferreira de Souza e Outros contra Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, condenando a parte ré ao pagamento
de indenizações aos autores em razão da inundação das áreas em que viviam pela construção da
Barragem de Sobradinho.
Contra a sentença, datada de abril de 2018, foram opostos embargos de declaração por ambas
as partes, parcialmente acolhidos para:
“a) esclarecer que os valores descritos no dispositivo da sentença embargada consiste na totalidade
dos prejuízos sofridos pelos autores, englobando a perda das benfeitorias que existiam na área alagada e os lucros que deixaram de auferir com a venda de suas lavouras e;
b) fixar como termo inicial da correção monetária e juros de mora como sendo a data do evento
danoso, qual seja, 22/05/1980
(...)
a) esclarecer que na fixação dos honorários advocatícios foi levado em consideração a complexidade da causa e o tempo dispendido, eis que a ação tramita desde 1980;
b) Estabelecer que deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária” (sic - fls. 785).

Inconformadas, ambas as partes apelaram.
Apelo da ré, Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, fls. 788/816, historiando que a demanda indenizatória ajuizada pelos autores/apelados foi objeto de ação de restauração
de autos, após a qual todo o trâmite processual que se seguiu subtraiu da apelante a possibilidade de
participação que pudesse influenciar na decisão final, com ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Diz que o a quo admitiu a juntada de diversos documentos pelos apelados sem os submeter
ao contraditório e sem analisar as impugnações que foram ofertadas após as poucas intimações,
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indeferiu sumariamente a audiência de saneamento e valeu-se de laudo pericial confeccionado exclusivamente pela parte contrária.
Afirma que durante a ação de restauração foi anexada petição inicial com nomes de autores
não constantes da petição inicial originária, p. ex. Maria Leão de Brito, Janelita Gomes Guedes, Joaquim Neto Rodrigues de Lima, Eunice Bispo Santiago e outros vários, sustentando a ilegitimidade
ativa dessas pessoas.
Aduz que impugnou a planilha de valores indenizatórios apresentada pelos apelados, mas não
foi intimada para se manifestar sobre a perícia unilateral por eles encartada, nem acerca dos “novos
documentos” citados pela petição de fls. 476/478, todos utilizados na sentença como fundamento para
a procedência da ação.
Prossegue asseverando que o acórdão proferido pelo TJBA na apelação da ação de restauração
de autos determinou a retomada do processo com a realização dos atos instrutórios, mas não houve
intimação válida da apelante nesse sentido, pois do despacho respectivo não constou o nome do advogado da apelante, revelando-se nula, portanto.
Alega que o juiz, de forma equivocada, deu por encerrada a instrução, mas a apelante ofertou
petição requerendo a realização de audiência de saneamento do feito e organização do processo, o
que, contudo, foi indeferido, tendo sido prolatada a sentença. Defende a nulidade de tal indeferimento
por ausência de fundamentação, decisão esta não impugnável por recurso de agravo, mas sim por
apelação, na forma do art. 1.009, §1º, do CPC.
Aponta que não foi responsabilizada pelo desaparecimento dos autos originais e, por isso, não
pode ser apenada pelo longo trâmite processual do feito ou ter seus direitos suprimidos em razão da
celeridade pretendida pelo a quo na resolução da demanda.
A apelante questiona a validade da sentença no que tange à prova pericial encartada pelos apelados, uma vez que também não foi intimada para sobre ela se manifestar, sendo manifesto o prejuízo
à sua defesa.
Assevera inexistir prova a amparar a conclusão do julgado, inclusive por não terem sido comprovados os lucros cessantes pleiteados pelos apelados, tendo o a quo se valido de termos jurídicos
genéricos e deixado de analisar as provas encartadas pela apelante.
Questiona o termo inicial dos juros de mora, defendendo que, por se tratar de verdadeira desapropriação indireta, devem incidir do trânsito em julgado da sentença, e não do evento danoso, e
impugna o valor dos honorários de sucumbência.
Contrarrazões às fls. 844/853, pelo não provimento.
Apelação dos autores, Aurelito Ferreira de Souza e Outros, às fls. 821/829, pleiteando a
reforma da sentença no tocante ao indeferimento de indenização por danos morais e à ausência de
fixação de juros compensatórios a partir do evento danoso (Súmula 114/STJ).
Contrarrazões às fls. 833/842, pelo não provimento.
VOTO
Os presentes autos tratam de ação de indenização ajuizada em maio de 1980 pelos trabalhadores rurais que moravam na região de Coroa do Limoeiro, Ilha da Aldeia, Ilha dos Bois, Ilhote dos
Cavalos, Campo Largo, Ilha das Abóboras, Genipapo, Tabuleiro Alto, Ilhote do Peixe Gô, Atoleiro,
Ilha do Riacho, à época da implantação da Barragem de Sobradinho e consequente inundação das
referidas áreas.
Durante a tramitação da ação, especificamente no ano de 1995, verificou-se que os autos originais haviam desaparecido (certidão de fls. 141), tendo sido restaurados em procedimento próprio,
iniciado no ano de 2004.
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A sentença da restauração de autos consignou em seu dispositivo a parcial procedência do
feito, para “declarar restaurados parcialmente os autos da ação retrocitada, determinando a continuidade do feito a partir da apresentação das peças de defesa pela ré - contestação, reconvenção
e exceção de incompetência” (sic - fls. 520).
Os recursos interpostos contra a sentença da restauração de autos não foram providos e/ou não
foram conhecidos, tendo ocorrido o trânsito em julgado em 25.09.2017, consoante certidão de fls. 724.
Baixados os autos ao Juízo de origem, o feito teve prosseguimento, sobrevindo a sentença aqui
atacada, que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada pelos trabalhadores rurais, condenando
a Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco a:
“...indenizar os Autores pelos danos causados, nos valores abaixo descritos:
1. MARCOS RODRIGUES BARBOSA - R$ 3.794,56 (três mil, setecentos e noventa e quatro reais e
cinquenta e seis centavos);
2. LíDIO PEREIRA DOS SANTOS - R$ 8.313,72 (oito mil, trezentos e treze reais e setenta e dois
centavos);
3. MANOEL COELHO LIMA R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais);
4. DANIEL LEÃO DE SOUZA - R$ 9.316,64 (nove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro
centavos);
5. SÉRGIO DE CARVALHO - R$ 7.416,00 (sete mil quatrocentos e dezesseis reais);
6. JOSÉ DE FRANÇA SOUZA - R$ 4.658,03 (quatro mil, seiscentos cinquenta e oito reais e três
centavos);
7. HEITOR SANTOS DE OLIVEIRA - R$ 8.350,14 (oito mil,trezentos e cinquenta reais e catorze
centavos);
8. ALMERINDO FERREIRA DE SOUZA - R$ 12.061,82 (doze mil,sessenta e um centavos e oitenta
e dois reais);
9. JOSIAS CORDEIRO BATISTA - R$ 15.423,96 (quinze mil,quatrocentos e vinte e três reais e noventa e seis centavos);
10. LAURO BAIANO DE BRITO - R$ 16.324,66 (dezesseis mil, trezentos e vinte quatro reais e sessenta e seis centavos;
11. MANOEL CAMANDAROBA DE SOUZA - a ser apurado em liquidação de sentença;
12. MANUEL CORDEIRO DE LIMA - a ser apurado em liquidação de sentença;
13. PEDRO PEREIRA DE BRITO - R$ 10.569,56 (dez mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos);
14. ALMERINDA VARGAS LIMA - R$ 10.919,75 (dez mil, novecentos e dezenove reais e setenta e
cinco centavos);
15. JOÃO LEÃO DE SOUZA - R$ 4.658,03 (quatro mil, seiscentos e cinqüenta e oito reais e três
centavos;
16. JOSÉ PEREIRA DA SILVA - R$ 4.658,03 (quatro mil, seiscentos cinquenta e oito reais e três
centavos) ;
17. JOSÉ AGOSTINHO MOREIRA - RS 3.799,32 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e trinta
e dois centavos);
18. CRISPINIANO LOPES TEIXEIRA - R$ 4.658,03 (quatro mil, seiscentos e cinquenta e oito reais
e três centavos);
19. RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA - R$ 16.057,23 (dezesseis mil, cinquenta e sete reais e
vinte e três centavos);
20. ARNALDO FRANÇA ANTUNES DOS SANTOS - R$ R$ 4.658,03 (quatro mil, seiscentos e
cinquenta e oito reais e três centavos);
21. JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS - R$ 3.248,46 (três mil, duzentos e quarenta e oito reais e quarenta
e seis centavos);
22. JOSÉ MARQUES DA CRUZ - R$ 3.677,82 (três mil, seiscentos e setenta e sete reais e oitenta e
dois centavos);
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23. GILVAN ALVES DE LIMA - R$ 5.691,84 (cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e oitenta e
quatro centavos);
24. FIRMINO RODRIGUES TEIXEIRA - R$ 8.686,88 (oito mil, seiscentos e oitenta e seis reais e
oitenta e oito centavos);
25. FRANCISCO XAVIER LIMA DA CRUZ - R$ 3.794,56 (três mil, setecentos e noventa e quatro
reais e cinquenta e seis centavos);
26. SEVERIANO JOSÉ CORDEIRO - R$ 2.126,41 (dois mil, cento e vinte e seis reais e quarenta e
um centavos);
27. WENCESLAU DE OLIVEIRA - R$ 5.598,84 (cinco mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta
e quatro centavos);
28. JOSÉ ALEXANDRE DE SENA - R$ 8.780,03 (oito mil, setecentos e oitenta reais e três centavos);
29. BARTOLOMEU FERREIRA BRITO - R$ 10.673,35 (dez mil,seiscentos e setenta e três reais e
trinta e cinco centavos);
30. GILBERTO MARQUES DOS SANTOS - R$ 2.819,11 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e onze
centavos);
31. AURELITO FERREIRA DE SOUZA - R$ 6.700,80 (seis mi, setecentos reais e oitenta centavos);
32. JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS - R$ 3.921,14 (três mil, novecentos e vinte e um reais e catorze
centavos);
33. AUGUSTO GOMES DA SILVA - R$ 3.799,32 (três mil, setecentos noventa e nove reais e trinta e
dois centavos);
34. ANA MOREIRA DA CRUZ - R$ 4.901,35 (quatro mil, novecentos e um reais e trinta e cinco
centavos);
35. MARTINHO DE SOUZA - R$ 5.516,72 (cinco mil, quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois
centavos);
36. JOÃO FERREIRA GUEDES - R$ 2.940,62 (dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta e dois
centavos) ;
37. GILMAR LOPES DE SOUZA - R$ 9.487,03 (nove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três
centavos);
38. CAROLINO MARQUES DA CRUZ - a ser apurado em liquidação de sentença;
39. MANUEL PEREIRA DE SOUZA - R$ 2.940,62 (dois mil, novecentos e quarenta reais e sessenta
e dois centavos);
40. ORLANDO SANTIAGO - R$ 10.554,63 (dez mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
e três centavos);
41. VALDIVINO BISPO DA CRUZ - R$ 8.019,80 (oito mil, dezenove reais e oitenta centavos);
42. DORALICE BISPO DA CRUZ - R$ 8.639,45 (oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e quarenta
e cinco centavos);
43. ALMIR BATISTA DA SILVA - R$ 4.070,20 (quatro mil, setenta reais e vinte centavos);
44. JOÃO BISPO SANTIAGO - R$ 4.907,03 (quatro mil, novecentos e sete reais e três centavos);
45. BARTOLOMEU BORGES DA SILVA - R$ 11.007,71 (onze mil, sete reais e setenta e um reais);
46. SANCHO BISPO SANTIAGO - R$ 15.620,15 (quinze mil, seiscentos e vinte reais e quinze centavos);
47. GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS - R$ 7.529,27 (sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e
vinte e sete centavos);
48. ANTENOR MARQUES DA CRUZ - R$ 1.58020 (mil, quinhentos e oitenta e oito reais e vinte
centavos);
49. VITOR MARQUES SANTIAGO - R$ 7.965,14 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco reais e
catorze centavos) ;
50. MARIA DO ROSÁRIO SUAREZ SANTIAGO - R$ 3.103,71 (três mil, centos e três reais e setenta
e um centavos);
51. OSMAR REIS DOS SANTOS - R$ 8.336,44 (oito mil, trezentos e trinta e seis reais e quarenta e
quatro centavos) ;
52. ANTONIO ANTUNES DE MORAIS - R$ 9.316,64 (nove mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos);
53. SEBASTIÃO DOS SANTOS - R$ 11.577,03 (onze mil, quinhentos e setenta e sete reais e três
centavos);
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54. SINVALDO ANTUNES DA CUNHA - R$ 23.475,99 (vinte e três mil, quatrocentos e setenta e
cinco reais e noventa e nove centavos);
55. TEODORO BATISTA DOS SANTOS - R$ 10.617,28 (dez mil, seiscentos e dezessete reais e vinte
e oito reais);
56. GILBERTO SUAREZ DOS SANTOS - R$ 1.960,41 (mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e
um centavos);
57. CLÁUDIO CORDEIRO - R$ 7.589,75 (sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e cinco
centavos);
58. DOMINGOS MARQUES DA CRUZ - R$ 2.819,11 (dois mil, oitocentos e dezenove reais e onze
centavos);
59. MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS - a ser apurado em liquidação de sentença;
60. JOSÉ LEÃO DE SOUZA - a ser apurado em liquidação de sentença;
61. JOSÉ PEREIRA DA SILVA - R$ 9.802,70 (nove mil, oitocentos e dois reais e setenta centavos);
62. MANOEL DA CRUZ SANTIAGO R$ - 7.718,00 (sete mil, setecentos e dezoito reais);
63. EUNICE BISPO SANTIAGO - R$ 7.720,72 (sete mil, setecentos e vinte reais e setenta de dois
centavos);
64. ANIZIO MOREIRA DOS SANTOS - R$ 3.799,32 (três mil, setecentos e noventa e nove reais e
trinta e dois centavos);
65. CARLOS BISPO SANTIAGO - R$ 6.867,19 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e dezenove
centavos);
66. RANULFO BORGES DOS SANTOS - R$ 8.261,90 (oito mil, duzentos e sessenta e um reais e
noventa centavos);
67. NILSON BISPO SANTIAGO - R$ 8.487,03 (oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e três
centavos)” (sic - fls. 740/749).

Julgando embargos de declaração opostos pelas partes, houve integração da sentença para:
“a) esclarecer que os valores descritos no dispositivo da sentença embargada consiste na totalidade dos
prejuízos sofridos pelos autores englobando a perda das benfeitorias que existiam na área alagada e os
lucros que deixaram de auferir com a venda de suas lavouras e:
b) fixar como termo inicial da correção monetária e juros de mora como sendo a data evento danoso,
qual seja, 22/05/1980.

De igual modo, acolho em parte, os embargos de declaração da CHESF - COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO, tão somente para:
a) esclarecer que na fixação dos honorários advocatícios foi levado em consideração a complexidade
da causa e o tempo dispendido, eis que a ação tramita desde 1980;
b) Estabelecer que deve ser utilizado o INPC como índice de correção monetária” (sic - fls. 785).

Ambas as partes apelaram.
1. APELAÇÃO DA PARTE RÉ, CHESF - COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO
FRANCISCO. 		
Em seu apelo, a Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco aponta a nulidade da
sentença sob triplo fundamento: a) ausência da fase de instrução processual; b) ausência de intimação
para se manifestar sobre os documentos utilizados pelo a quo como razão de decidir e c) ausência de
fundamentação.
Aponta, ainda, a ilegitimidade ativa de parte dos autores/apelados.
A alegada nulidade da sentença não se verifica por nenhum dos fundamentos alçados pela
recorrente. Vejamos.
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1.1 Alegação de supressão indevida da fase de instrução processual.
Segundo as razões recursais da parte ré, o Juízo a quo, ao indeferir o seu pedido de designação
de audiência de saneamento e instrução incorreu em desrespeito ao acórdão do TJBA que determinara
a continuidade do processo de indenização a partir da fase de instrução. Ainda sob sua ótica, o juiz
também incorreu em nulidade por ausência de fundamentação e atribuição de ônus indevido à apelante.
Verifica-se dos autos que a sentença proferida na fase de restauração de autos, transitada em
julgado, determinou “a continuidade do feito a partir da apresentação das peças de defesa pela ré
- contestação, reconvenção e exceção de incompetência” (sic - fls. 520).
Baixados os autos, o Juízo a quo, atendendo à determinação suso transcrita, proferiu despacho determinando a intimação das partes para manifestação e requerimentos pertinentes (fls. 725),
ato este disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 30.01.2018, do qual constou os nomes dos
respectivos advogados das partes (fls. 726).
Contudo, apenas os apelados atenderam ao chamado judicial e protocolaram a petição de fls.
727/728, assinalando a suficiência das provas existentes, requerendo o prosseguimento do feito e a
condenação da apelante ao pagamento da indenização perseguida.
Às fls. 729, a apelante encartou procuração e, conforme certificado às fls. 731, não se manifestou acerca do despacho de fls. 725.
Sobreveio, então, o despacho de fls. 731-v, através do qual o Juízo de primeiro grau encerrou a
fase instrutória e determinou a conclusão dos autos para prolação de sentença.
A narrativa dos fatos processuais ocorridos após a baixa do feito ao primeiro grau deixa evidente a inexistência de vício no procedimento adotado pelo juiz.
Atento à coisa julgada formada na fase de restauração dos autos, o juiz intimou as partes para
se manifestarem e fazerem os requerimentos que entendiam pertinentes, mas a apelante, conquanto
devidamente intimada, permaneceu em silêncio.
A petição que a apelante apresentou requerendo a designação de “audiência de saneamento e
organização do processo” (fls. 733/735) foi extemporânea, não havendo qualquer equívoco do a quo
em, diante do silêncio verificado no prazo assinado, declarar encerrada a instrução e determinar a
conclusão do feito para prolação de sentença.
Note-se, ainda, que mesmo extemporânea, a petição da apelante foi examinada e indeferida pelo juiz, o qual entendeu encontrar-se o processo pronto para julgamento, vide despacho de
fls. 735-v.
O andamento processual dado ao feito foi correto e adequado, os despachos encontram-se fundamentados, ainda que em sentido contrário ao quanto pretendido pela apelante. Já a análise acerca da
necessidade ou não de outras provas além daquelas constantes do processo constitui questão atrelada
ao mérito da controvérsia, que mais adiante será examinada por este Relator.
Não se verifica, por fim, a alegada atribuição de ônus indevido à apelante. A longa tramitação
da ação, iniciada em 1980, trata-se de fato incontroverso, cuja responsabilidade alcança todos os sujeitos processuais envolvidos no feito.
Considerar o fator tempo também como fundamento para indeferir a reabertura da instrução
processual, intempestivamente requerida pela apelante, é lhe atribuir o exato ônus que lhe cabe pela
inércia verificada.		
Inexistente, pois, a alegada nulidade, sob quaisquer dos fundamentos alçados pela recorrente.
1.2. Alegação de ausência de intimação da apelante acerca dos documentos encartados
pelos autores/apelados e que serviram de fundamento para a sentença.
De acordo com a apelante, a sentença é nula por ter se amparado em provas que não passaram
pelo crivo do contraditório. Segundo narra, a sentença expressamente se referiu ao laudo particular
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de fls. 318/462, confeccionado exclusivamente pelos recorridos e em relação ao qual não foi intimada
para ofertar manifestação.
A apelante afirma, também, que a “única vez que foi intimada para se manifestar sobre documentos anexados pelos autores foi quando da juntada de uma absurda planilha de fls. 276/278,
que foi devidamente refutada às fls. 294/296” (sic - fls. 802).
Inicialmente, embora se trate de regra processual bastante elementar, impõe-se deixar bem
claro para a apelante que todas as questões atinentes à restauração de autos e ao procedimento ali empregado pelo Juízo a quo, corretamente ou não, encontram-se definitivamente tragadas pela preclusão
máxima, haja vista o trânsito em julgado da sentença ali proferida.
Não podem, nem devem, portanto, continuar sendo reiteradamente invocadas pela recorrente
como suposta “demonstração” de ofensas ao contraditório ou à ampla defesa, sob pena de completa
desvirtuação das regras processuais pertinentes.
No feito ora em análise, o exame do procedimento e da matéria limita-se à ação indenizatória
em si e aos elementos constantes dos autos quanto a tal aspecto, assim como a conduta das partes e
seus reflexos no desate da demanda.
No que importa à controvérsia indenizatória, verifica-se dos autos que, em 15.03.2010, os apelados, às fls. 317/461, juntaram aos autos um laudo particular, informando os valores indenizatórios
pleiteados para cada um deles.
Em seguida, o cartório de primeiro grau encartou aos autos cartas intimatórias relativas a
audiências, uma designada para 14.04.2010 (não realizada, conforme certidão de fls. 469) e outra
marcada para 26.04.2010, cujo termo consta das fls. 475.
Sobreveio petição dos autores/apelados às fls. 476/478, com cópias de documentos da própria apelante.
Nova audiência designada para 23.11.2010, conforme fls. 505/512, tendo comparecido apenas
a apelante, conforme termo de fls. 513.
Às fls. 516/520, consta a sentença proferida na restauração e, ato contínuo, os recursos contra
ela interpostos.
Como visto do relato acima, efetivamente não houve intimação específica da apelante para se
manifestar sobre o laudo de fls. 317/461 durante o processamento da restauração de autos. A omissão,
contudo, não implica a nulidade defendida.
É que, mesmo ausente intimação específica para a apelante se manifestar acerca do laudo,
diversas foram as oportunidades em que, após a juntada, poderia ter impugnado substancialmente o
documento, preferindo, contudo, manter-se em silêncio, talvez para posteriormente alegar a suposta
nulidade (venire contra factum proprium).
Além disso, a própria apelante, ao recorrer da sentença proferida na restauração de autos,
também alegou a nulidade daquele julgado por ausência de intimação para “manifestar-se sobre
documentos utilizados pelo juízo a quo como razão de decidir” (fls. 602), justamente o laudo de fls.
317/461, em relação ao qual insiste em apontar, no presente apelo, ofensa ao seu direito de defesa,
mesmo tendo tido acesso ao seu conteúdo e, como dito, diversas oportunidades para impugná-lo.
Mas não é só. Inaugurada a fase atinente ao pedido indenizatório e intimada pelo a quo para
requerer o quanto achasse pertinente (vide o já citado despacho de fls. 725), a apelante, conquanto
devesse, não apresentou requerimento, nem impugnou o laudo dos autores/apelados ou qualquer outro
documento, mais uma vez omitindo-se de praticar a conduta processual que lhe competia.
Como curial, “a alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser
suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte” (STJ, AgInt no AREsp 1486132/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
Cuida-se de regra expressa do CPC, consoante arts. 278 e 507.
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A suposta nulidade, suscitada pela apelante, encontra-se tragada pela preclusão.
Mas, ainda que assim não fosse, melhor sorte não teria a apelante.
O sistema de nulidades implementado desde o CPC/73 define a invalidade processual como
sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco
importando a gravidade do defeito) com a existência do prejuízo. Não há nulidade processual sem
prejuízo (pas de nullité sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de
regra jurídica sobre um suporte fático composto: Defeito + prejuízo. Sempre - mesmo quando se trate
de nulidade cominada em lei, ou as chamadas nulidades absolutas.
Há prejuízo sempre que o defeito impedir que o ato atinja a sua finalidade. Mas não basta
afirmar a violação a uma norma constitucional para que o prejuízo se presuma, como insiste em fazer
a apelante. O prejuízo, decorrente do desrespeito a uma norma, deverá ser demonstrado caso a caso.
Diversos artigos do CPC vão nesse sentido, dada a preocupação do nosso legislador de evitar nulidades e de lembrar ao magistrado de que, sem prejuízo, não se deve invalidar o ato processual.
Em sendo assim, o alegado prejuízo ao direito de defesa da apelante somente poderia ser verificado se ela não tivesse tido oportunidade para sobre ele se manifestar. Mas a apelante teve acesso aos autos
diversas vezes, apontou a ausência de intimação para se manifestar sobre o documento, deixando, contudo,
de impugná-lo substancialmente nesses momentos, como lhe competia. Adotou, pelo visto, uma tática de
defesa incompatível com o sistema de nulidades processuais e sem observância às regras de preclusão.
Além disso, na fase atinente ao pedido indenizatório em si, deixou de apresentar os pertinentes
requerimentos quando intimada do retorno dos autos ao primeiro grau, mais uma vez incorrendo em
conduta omissiva apenada com a preclusão.
Sobre o sistema de invalidades, há de se destacar ainda a necessidade de observância ao princípio da confiança, segundo o qual tanto mais tempo se tenha passado desde a prática do ato defeituoso, tanto menor é a possibilidade de sua invalidação, ou, de outra maneira, tanto mais tempo se tenha
passado desde a prática do ato defeituoso, tanto mais difícil será, para o órgão julgador, justificar a sua
invalidação (Antonio do Passo Cabral, in Nulidades no Processo Moderno: contraditório, proteção da
confiança e validade prima facie dos atos processuais, 2ª edição, Forense, 2010, p. 322-323).
O laudo em questão foi encartado ao feito pelos recorridos no ano de 2010. Passados 10 anos e
observadas as múltiplas oportunidades em que a apelante se manifestou nos autos ou, intimada, restou silente, inviável, sob qualquer prisma, que se reconheça a nulidade pretendida, uma vez que o tipo
de defesa por ela escolhida, se não abrangeu substancialmente a impugnação do conteúdo do referido
laudo, assim se deu por sua exclusiva escolha.
Nesse contexto, não há qualquer nulidade na sentença em relação aos documentos utilizados
como razão de decidir pelo a quo.
1.3. Alegação de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional e ausência
de fundamentação.
A apelante alega ser nula a sentença por omissões no relatório quanto à sua contestação e às
suas teses de defesa, bem assim por não enfrentar os argumentos alçados naquela peça. Sustenta o
uso, pelo juiz, de conceitos jurídicos indeterminados ou genéricos, bem assim a existência de contradição quanto aos lucros cessantes, pedido que defende ser incompatível com a alegação dos autores/
apelados de que perderam culturas de subsistência.
As alegações acima explicitadas encerram, na verdade, questões atreladas à análise do mérito da controvérsia, por envolverem a valoração da prova realizada pelo Juízo a quo quando do
desate do feito.
A sentença, conquanto sucinta, expôs as razões do convencimento do seu prolator, enumerou
as provas nas quais se baseou, não constituindo causa de nulidade, ademais, a ausência de indicação, no relatório, das páginas da contestação, uma vez que, da fundamentação, consta referência às
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condutas processuais de ambas as partes e as respectivas consequências legais, inclusive a ausência
de impugnação ao laudo encartado pelos recorridos. Examinar o acerto ou desacerto do magistrado,
no particular, constitui, como já dito no presente voto, análise do próprio mérito da demanda, a ser
oportunamente procedida.
1.4. Alegação de ilegitimidade ativa ad causam.
Diz a apelante que os autores/apelados não comprovaram ser possuidores/proprietários das
terras alagadas, sendo que 27 deles, listados às fls. 807/808, sequer possuem documentação nos autos.
Defende, por tais razões, a ilegitimidade ativa dos apelados.
A alegação não prospera.
Sabe-se que a parte legítima “é aquela que se encontra em posição processual (autor ou réu)
coincidente com a situação legitimadora, ‘decorrente de certa previsão legal, relativamente àquela
pessoa e perante o respectivo objeto litigioso’. (...) se alguém pretende obter uma indenização de
outrem, é necessário que o autor seja aquele que está na posição jurídica de vantagem e o réu seja
o titular, ao menos em tese, do dever de indenizar” (Fredie Didier, Jr., Curso de Direito Processual
Civil, v. 1, Juspodivm, 20ª edição, p. 401).
Os apelados são moradores das áreas inundadas para a construção da Barragem de Sobradinho,
fato incontroverso ocorrido há décadas, que deitou reflexos em milhares de pessoas daquela região.
Vê-se da cópia da contestação da apelante, fls. 484/493, que esta, ao impugnar os pedidos
autorais, expressamente consignou que, “consciente das suas obrigações legais como poder expropriante, a Ré, mediante acordos celebrados com os Autores, atende sobretudo à prévia e justa indenização em dinheiro, como demonstram os comentários e documentos seguintes” (sic). Sustentou,
portanto, o pagamento da indenização devida e/ou a improcedência dos pedidos, sem fazer qualquer
ressalva à ilegitimidade ou à suposta falta de documentos comprobatórios de propriedade.
Ao alegar pagamento prévio e suficiente sem ressalvas, a apelante, então, pressupôs não apenas a legitimidade dos autores/apelados para deduzir o pleito indenizatório (cuja improcedência defendeu na contestação), como ainda os reconheceu como proprietários dos bens listados na inicial.
É que não há pagamento sem a prévia atribuição, pelo “devedor”, da qualidade de “credor”
ao sujeito a quem se está efetuando o pagamento.
A apelante defendeu expressamente a ocorrência do pagamento e também a improcedência
dos pedidos autorais, não lhe sendo lícito agora, em sede de apelação, suscitar suposta ilegitimidade
ativa, dada a preclusão lógica verificada.
Como ensina a doutrina especializada, “a preclusão lógica consiste na perda de faculdade/
poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder.
Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual.
Trata-se da ‘impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular
certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte
pretende e a sua própria conduta processual anterior’” (Fredie Didier Jr., Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Juspodivm, 20ª edição, p. 494/495).
Rejeita-se, pois, a alegação de ilegitimidade ativa.
Tendo em vista, contudo, o grande número de autores/apelados e o longo tempo de tramitação da ação, impõe-se, apenas por cautela, que seja delimitada a demanda às pessoas constantes
da petição de fls. 36 ou aos seus sucessores, qualidade a ser comprovada em sede de liquidação de
sentença, a saber:
1.
2.

ALMERINDO FERREIRA DE SOUZA
ALMIR BATISTA DA SILVA
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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ANA MOREIRA DA CRUZ
ANIZIO MOREIRA DE SANTO
ANTENOR MARQUES DA CRUZ
ANTONIO ANTUNES DE MORAIS
ARMELINDA VARGAS LIMA
ARNALDO FRANÇA ANTUNES DOS SANTOS
AUGUSTO GOMES DA SILVA
AULARIDES FERREIRA DE SOUZA
BARTOLOMEU BORGES DA SILVA
BARTOLOMEU FERREIRA BRITO
CARLOS BISPO SANTIAGO
CAROLINO MARQUES DA CRUZ
CLÁUDIO CORDEIRO
CRISPINIANO LOPES TEIXEIRA
DANIEL LEÃO DE SOUZA
DOMINGOS MARQUES DA CRUZ
DORALICE BISPO DA CRUZ
EUNICE BISPO SANTIAGO
FIRMINO RODRIGUES TEIXEIRA
FRANCISCO XAVIER LIMA DA CRUZ
GILBERTO MARQUES DOS SANTOS
GILBERTO MOREIRA DOS SANTOS
GILBERTO SUAREZ DOS SANTOS
GILMAR LOPES DE SOUZA
GILVAN ALVES DE LIMA
HEITOR SANTOS DE OLIVEIRA
JOÃO BISPO SANTIAGO
JOÃO FERREIRA GUEDES
JOÃO LEÃO DE SOUZA
JOSÉ AGOSTINHO MOREIRA
JOSÉ ALEXANDRE DE SENA
JOSÉ DE FRANÇA SOUZA
JOSÉ LEÃO DE SOUZA
JOSÉ MARQUES DA CRUZ
JÓSE MOREIRA DOS SANTOS
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
JOSÉ RIBEIRO DOS SANTOS
JOSIAS CORDEIRO BATISTA
LAURO BAIANO DE BRITO
LÍDIO PEREIRA DOS SANTOS
MANOEL CAMANDAROBA DE SOUZA
MANOEL COELHO LIMA
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45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

MANOEL DA CRUZ SANTIAGO
MANUEL CORDEIRO DE LIMA
MANUEL PEREIRA DE SOUZA
MARCOS RODRIGUES BARBOSA
MARIA DO ROSÁRIO SUAREZ SANTIAGO
MARTIM RODRIGUES DOS SANTOS
MARTINS DE SOUZA
NILSON BISPO SANTIAGO
ORLANDO SANTIAGO
OSMAR REIS DOS SANTOS
PEDRO PEREIRA DE BRITO
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA
RANULFO BORGES DOS SANTOS
SANCHO BISPO SANTIAGO
SEBASTIÃO DOS SANTOS
SÉRGIO DE CARVALHO
SEVERIANO JOSÉ CORDEIRO
SINVALDO ANTUNES DA CUNHA
TEODORO BATISTA DOS SANTOS
VALDIVINO BISPO DA CRUZ
VITOR MARQUES SANTIAGO
WENCESLAU DE OLIVEIRA

1.5. Mérito.
1.5.1. Alegação de que a sentença baseou-se unicamente em prova inconstitucional e procedeu à equivocada valoração das provas.
A construção da Barragem de Sobradinho é fato histórico e incontroverso, tendo implicado
no desalojamento compulsório de milhares de pessoas que moravam na região. O lago atende à usina
hidrelétrica de Sobradinho e foi concluído há 40 anos, cobrindo uma área de 4.214 Km2. Para sua
construção, 26 mil propriedades foram desapropriadas, segundo dados colhidos no site da Câmara
dos Deputados Federais.
O instituto da desapropriação consiste em modalidade de intervenção estatal na propriedade,
podendo ser definido como procedimento administrativo pelo qual o Estado, compulsoriamente, retira de alguém certo bem, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social e o adquire,
originariamente, para si ou para outrem mediante prévia e justa indenização.
A definição acima indica claramente como notas características de tal instituto a existência
da observância do devido processo legal e do pagamento de prévia e justa indenização. Quando não
observado o referido procedimento legal, tem-se por configurado instituto diverso, denominado pela
doutrina e jurisprudência como desapropriação indireta.
Uma vez consumado o esbulho e operada a incorporação do bem ao patrimônio público, faz
jus o particular à indenização pela supressão indevida do seu direito de propriedade, bem assim
pelas benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel, nos termos do art. 35 do Decreto-Lei n.
3.365/41, in verbis:
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Art. 35 – Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, não podem ser objeto de
reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação, julgada
procedente, resolver-se-á em perdas de danos.

Para tanto, impõe-se o preenchimento de dois requisitos, quais sejam: a comprovação da ocorrência do apossamento administrativo do imóvel e da titularidade do domínio da área desapropriada.
A apelante afirma que a sentença faz menção à “vasta gama de provas produzidas”, mas o
juiz aponta apenas dois documentos, o de fls. 52/74 e o laudo de fls. 318/462. Defende que os primeiros
são notícias jornalísticas e os segundos, imprestáveis para comprovar o alagamento das terras ocupadas pelos recorridos ou os lucros cessantes pleiteados.
Em verdade, os documentos de fls. 52/59 correspondem a ofícios trocados entre o Chefe do Gabinete do Ministro do Interior e o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Sento Sé, Bahia,
além de uma correspondência enviada pelo Bispo de Juazeiro ao Governador do Estado, dos quais se
extraem as precárias condições sociais e financeiras em que ficaram as milhares de famílias desalojadas
de suas terras para a implantação da Barragem de Sobradinho, fato histórico este incontroverso.
Às fls. 60/61 encontra-se reconvenção ofertada pela apelante, não apreciada pelo Juízo a quo e
também não tratada no presente recurso, razão pela qual não poderá ser analisada por este Tribunal.
Às fls. 62/74 constam matérias jornalísticas da época, tratando da inundação da área da barragem e do desamparo aos prejudicados. Seguem-se, então, documentos pessoais dos autores.
No tocante ao alagamento da área ocupada pelos recorridos, a certeza acerca de serem eles
moradores daquelas áreas advém não apenas dos documentos pessoais encartados aos autos (que
atestam seus locais de nascimento), mas sobretudo da própria contestação ofertada pela recorrente.
Como já asseverado em tópico anterior do presente voto, a apelante, em sua peça de defesa,
pressupôs as qualidades de legitimados e de proprietários dos apelados, tanto que defendeu haver
pago justa indenização pela inundação das terras e destruição dos bens ali listados, como se verifica
das fls. 481/490. Admitiu, portanto, tais fatos como incontroversos, os quais não mais precisam de
qualquer outro meio de prova para serem tidos como verdadeiros.
Por sua vez, o laudo de fls. 318/462 tornou-se suficiente para a comprovação dos prejuízos
alegados pelos autores/recorridos, uma vez que não impugnado substancialmente pela apelante na
primeira oportunidade em que lhe coube falar nos autos, seja tal oportunidade considerada durante
a tramitação da ação de restauração dos autos, seja quando da baixa do feito ao primeiro grau para
processamento do pedido indenizatório.
No particular, a certidão cartorária de fls. 731 não deixa margem de dúvidas de que a apelante,
intimada para apresentar seus requerimentos e ofertar manifestação, restou silente, dando ensanchas
à preclusão, inclusive quanto à alegada nulidade por ela defendida em seu apelo.
Ao deixar correr in albis o prazo assinado pelo a quo, não mais é possível discussão acerca do
conteúdo ou forma do laudo ofertado pelos recorridos, como extemporaneamente pretendido pela apelante.
Impõe-se registrar que às fls. 491/503 constam cópias de documentos confeccionados pela Prefeitura Municipal de Remanso em nome dos autores/apelados, datados de 1975, atestando a atividade
rural por eles desempenhada na localidade, condizentes com o quanto narrado na inicial e também
não impugnados na contestação.
O laudo em que baseado a sentença valeu-se de dados fornecidos pelo Mercado Produtor de
Juazeiro, central de abastecimento vinculada à Prefeitura de Juazeiro e que tem atuação alinhada com
a CONAB, constituindo, portanto, fonte confiável para aferição dos valores de comercialização dos
produtos rurais cultivados pelos autores/apelados.
Por sua vez, os documentos listados pela apelante em sua peça de defesa como aptos à comprovação do pagamento reclamado na ação não se encontram nos autos, restando a assertiva completamente vazia.
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À luz do que consta dos autos, e diante do comportamento processual da apelante, não se verifica equívoco na valoração dos documentos procedida pelo a quo.
É que, de fato, inexistem provas, nos autos restaurados, do quanto alegado pela apelante em
defesa de sua tese (prévio pagamento de justa indenização), uma vez que, repita-se, as provas referidas na contestação não se encontram no feito e outras não foram produzidas, mesmo quando aberta a
correta oportunidade para tanto.
Lado outro, as provas que foram encartadas pelos autores/apelados não foram impugnadas a
tempo e modo pela interessada, tendo sido examinadas de forma acertada para o desate da controvérsia.
Reconhecida a supressão do direito de propriedade e ausente prova concreta da ocorrência de
indenização de tal área pela via administrativa, cabível se mostra a indenização pretendida na espécie,
nos termos do citado art. 35 do Decreto-Lei n. 3.365/41.
Os pedidos dos autores/apelados no tocante aos lucros cessantes são absolutamente compatíveis com a cultura de subsistência por eles desenvolvida no local, a exemplo de indenização por
lameiros, pés de manga etc., dos quais, além do consumo próprio, também retiravam uma pequena
renda em feiras livres, conforme historiado na petição inicial.
Neste contexto, correta se mostra a conclusão do a quo sobre a procedência do pedido e o reconhecimento dos lucros cessantes devidos aos apelados.
1.5.2. Termo a quo dos juros de mora.
A sentença recorrida, acolhendo em parte embargos de declaração opostos pelos autores/apelados, fixou como termo inicial da correção monetária e dos juros de mora a data do evento danoso,
qual seja, 22/05/1980.
Por sua vez, a apelante defende que seja considerado como termo inicial dos juros de mora a
data do trânsito em julgado da sentença, invocando a Súmula nº 70/STJ, assim redigida:
“Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado
da sentença”.

Este Tribunal de Justiça, em processos envolvendo a mesma questão em análise, entendeu
que a conduta da apelante equivaleu à verdadeira desapropriação indireta, atraindo, assim, no tocante
aos juros de mora, a regra constante da invocada Súmula 70/STJ (c.f., entre outros, AP nº 000126891.2007.8.05.0208, Terceira Câmara Cível).
Registre-se ser inaplicável, quanto aos juros moratórios, o disposto no art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, pois “’o regime do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941 não se estende, no tocante ao termo inicial dos juros moratórios, às desapropriações executadas por pessoa jurídica de
direito privado, por não se lhe aplicar o teor do art. 100 da Constituição da República’, conforme
se extrai do julgamento dos EREsp 1.350.914/MS, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe 15/2/2016. Aplica-se, pois, o Enunciado 70 do STJ: ‘Os juros moratórios, na desapropriação
direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença’” (STJ, REsp 1718773/SP,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/11/2018)
No particular, impõe-se, então, o provimento do apelo, para considerar o termo inicial dos
juros de mora o trânsito em julgado da sentença.
1.5.3. Percentual dos honorários advocatícios de sucumbência.
Os honorários de sucumbência foram fixados pelo a quo em 20% sobre o valor da condenação, com o que não se conforma a apelante, invocando o disposto no art. 27, §1º, do Decreto-Lei nº
3.365/41, que estabelece o percentual de 0,5% a 5%.

317

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Com razão a apelante, também, neste particular.
A matéria relativa aos honorários advocatícios nas desapropriações é regulada por lei específica (Decreto-Lei nº 3.365/41), que, como cediço, prepondera sobre as determinações de caráter geral
do Código de Processo Civil.
Sobre a incidência das disposições da legislação especial em detrimento das disposições do
CPC, o Superior Tribunal de Justiça assim já se manifestou:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. PROVA DE DESTINAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/
STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS, LIMITE DE 5%. INCIDÊNCIA.
1. (...)
2. Conforme entendimento em recurso repetitivo desta Corte, os honorários em ação de desapropriação indireta estão submetidos aos limites do Decreto-Lei 3.365/1941 e não do CPC.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para limitar os honorários
a 5% da diferença entre o valor ofertado pelo bem e o da indenização imposta” (REsp 1693326/PI,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, A, DA CF/1988 ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA.
[...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LIMITE LEGAL RESPEITADO (ART. 27, § 1.º, DO D.L.
3.365/41). REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
[...] [...] 17. Os honorários advocatícios em sede de desapropriação devem obedecer os limites impostos pelo artigo 27, § 1º, do Decreto-lei n.º 3.365/41, com a redação engendrada pela MP n.º
1.577/97, qual seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a
indenização fixada judicialmente. (Resp 1.114.407/SP, julgado em 09/12/2009; DJE de 18/12/2009,
submetido ao regime dos recursos repetitivos)” (Resp 1172512/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, DJe 07/04/2011).

Neste mesmo sentido, assim decidiu o TJBA:
“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. DIREITO
DE EXTENSÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR DA JUSTA INDENIZAÇÃO FIXADO DE ACORDO COM O
LAUDO PERICIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. JUROS COMPENSATÓRIOS. CABIMENTO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
PROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.
I- A intervenção restritiva na propriedade de um bem particular pelo poder público, sem a observância das formalidades legais representa um abuso e irregular apossamento definido como desapropriação indireta, sendo incontroversa a obrigação de indenizar.
II- É devido o direito de extensão, vez que deve ser considerada a área efetivamente ocupada que foi
objeto da desapropriação indireta, vez que esta independe da declaração de utilidade pública, haja
vista o prejuízo dos proprietários pela desapropriação, com o esvaziamento econômico do imóvel.
III- Na ação de desapropriação indireta o laudo de avaliação do bem expropriado elaborado com
critérios razoáveis pelo perito judicial deve ser acolhido como parâmetro para a fixação da justa
indenização.
IV- Cabe a incidência de juros compensatórios de 12% ao ano, na desapropriação indireta, nos
termos da Súmula 618, do STF e 69, do STJ, desde a ocupação indevida.
V- Incabe a distribuição proporcional das custas processuais, ante a procedência do pleito indenizatório.
VI- Os honorários advocatícios foram aplicados em consonância com o artigo 17, §§1º e 3º, II, do
Decreto-Lei nº 3.365/1941. APELOS NÃO PROVIDOS” (TJBA - Apelações Simultâneas nº 000224884.2007.805.0225-0, 3ª Câmara Cível, Rel. JUIZ CONVOCADO BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, DJE 30/10/2013).
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Em sendo assim, impõe-se a redução do percentual fixado na sentença, de 20% para 5% do
valor da condenação, considerados o tempo de tramitação da ação, o trabalho despendido pelo advogado, a complexidade da matéria, o local da prestação do serviço e a prévia restauração dos autos.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo da Chesf - Companhia Hidro Elétrica do
São Francisco, para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença
e os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação. Limita-se, outrossim, o polo ativo
da demanda às pessoas constantes da petição de fls. 36 ou aos seus sucessores, indicadas na fundamentação do presente voto.
2. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA, Aurelito Ferreira de Souza e Outros.
Também os autores apelaram da sentença, pleiteando o deferimento do pedido de indenização
por danos morais e a fixação de juros compensatórios a partir do evento danoso (Súmula 114/STJ).
Em relação aos danos morais, a sentença recorrida entendeu tratar-se de pedido não deduzido
na petição inicial, motivo pelo qual o indeferiu.
Examinando os autos, vê-se, da leitura dos pedidos constantes da petição original, cuja cópia
se encontra às fls. 49/50, constar pedido de pagamento de indenização pelos bens dos suplicantes e de
“justa indenização, além do pagamento de juros, correção monetária, lucros cessantes, perdas e
danos e honorários advocatícios à razão de 20% do valor da condenação” (sic).
É cediço que o pedido deve ser certo e determinado, não podendo o julgador agir em substituição à parte.
Contudo, no caso em apreço, a petição inicial declinou fundamentação pertinente ao ao dano
moral (fls. 48), bem assim formulou pedido de pagamento de “justa indenização”, no qual encontram-se incluídos os prejuízos extrapatrimoniais, uma vez que a interpretação, “considerará o conjunto
da postulação e observará o princípio da boa-fé” consoante regra expressa do §2º, do art. 322, do
CPC, assim redigido:
“Art. 322. O pedido deve ser certo.
§ 1º Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de
sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
§ 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”.
Os termos constantes do artigo suso transcrito demonstram que o legislador abandonou a ideia
de interpretação restritiva do pedido, prevalecendo a de que o pedido seja interpretado de forma a lhe
conferir efetividade, considerando a petição inicial no seu todo, o que foi olvidado pelo a quo.
Como há muito consagrado pelo STJ, “o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda e se extrai da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, sendo de levar-se em conta
os requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica ‘dos pedidos’” (REsp 284.480/RJ, 4ª Turma, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 2.4.2001).
E mais recentemente:
“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO ATUAL. PEDIDO RECURSAL
EXTRAÍDO DE INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DE TODA A PETIÇÃO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. ...
2. “[...] o pedido do recorrente deve ser interpretado levando em consideração todo o recurso e não
apenas o capítulo dos pedidos, utilizando-se o método lógico-sistemático. Portanto, devem ser le319
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vados em consideração, todos os requerimentos feitos ao longo da peça recursal, ainda que implícitos” (AgRg nos EDcl no AREsp 490.095/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 2/2/2016).
3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1786530/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Neste contexto, impõe-se considerar presente o pedido de pagamento do dano moral, à luz da
petição inicial analisada como um todo, especialmente porque deduzida a fundamentação correlata, em
relação à qual fora assegurada à apelada o direito à ampla defesa quando do momento da contestação.
Identificada a presença do pedido de dano moral, passo agora a analisá-lo.
A construção da barragem de Sobradinho é fato histórico incontroverso. Criado para abrigar
uma central elétrica e para irrigar a agricultura de exportação e plantação da cana-de-açúcar, o projeto
do lago desapropriou milhares pessoas que viviam na região, onde moravam e cultivam há muitos anos.
A transferência compulsória destas famílias, que tiveram de deixar para trás não apenas suas
moradias e bens, mas parte de suas próprias identidades, já que nascidas ali e desde sempre dali habitantes, implicou ofensa, sem sombra de dúvidas, a direito da personalidade, passível de indenização a
título de dano moral (arts. 11 e 12, do Código Civil).
Concomitantemente a tal mudança, muitas dessas pessoas foram obrigadas a trabalhar em
atividades completamente distintas das que constituíam suas atividades típicas de subsistência, tendo
de, repentinamente, aprender a lidar com novas ocupações econômicas e sociais sem o necessário
suporte dos entes envolvidos no processo.
Trata-se, então, não de mero dissabor ou aborrecimento, mas essencialmente da perda do sentimento de pertencimento ao lugar de origem, vínculo que estabelecemos não apenas com o local de
nascimento, mas com a comunidade, a vizinhança, o meio ambiente característico daquela região que,
desde os nossos antepassados, reconhecemos como nosso berço primordial.
Não se pode perder de vista, ademais, a forma pouco cuidadosa com a qual esse processo de
desalojamento foi conduzido à época pela recorrida, amplamente noticiado nos mais variados meios
de comunicação e até hoje, 40 anos depois, objeto de diversas demandas judiciais, além de estudos,
pesquisas universitárias filmes e documentários.
Inquestionável, pois, que os apelantes, desde seus pais e avós, dedicaram a vida ao cultivo da
terra e sofreram considerável abalo capaz de lhe causar sofrimento, angústia, dor, ao verem anos de
labor da terra, em poucos instantes, serem esvaídos pelo ato ilícito cometido pela apelada – ato este,
reconhecido como ilícito inclusive, por força de diversas decisões judiciais desta Corte de Justiça.
No particular, a pretensão dos apelantes é albergada pelo princípio da dignidade da pessoa
humana, um dos pilares de sustentação do Estado Democrático de Direito e também umas das dimensões dos direitos da personalidade, residindo no art. 1º, III, da CF/88, e arts. 11 e 12, do CC, os
fundamento para a reparação moral pretendida.
Demais disso, estando os direitos extrapatrimoniais relacionados aos direitos da personalidade, estampados no artigo 5º, inciso X, da Constituição Federal, é imperioso afirmar que a afronta a
tais direitos é também uma violação ao conceito principiológico invocado.
Resta, pois, evidenciado nos autos, o dano moral puro, que se caracteriza pela situação
de anormalidade que se instala na entidade psíquica do individuo. Na caracterização do dano
moral narrado dos autos, depreende-se que há uma grandeza de importância e gravidade na
ofensa sofrida, mormente pelo fato dos apelantes haverem dedicado a vida à terra da qual foram
desalojados, perdendo, a um só tempo, bens materiais e imateriais pelo ato voluntário e ilícito
perpetrado pela apelada.
Em que pese a gravidade, impõe-se ressaltar que a reparação ao dano moral ora reconhecido
não poderá proporcionar enriquecimento sem causa, sob pena de desvirtuamento da sua tripla função
compensatória, punitiva e pedagógica.
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Atenta a tais liames e aos fatos da causa, tenho que o quantum indenizatório pleiteado pelos
recorrentes deve fixado no importe de R$10.000,00 (dez mil reais) para cada um deles, valor que
se mostra justo, razoável e proporcional às circunstâncias - mormente pela existência também de
condenação pelos danos materiais experimentados -, tendo, ainda, o condão de inibir a repetição de
condutas lesivas como a retratada na presente demanda.
Além dos danos morais, os apelantes pedem a condenação da apelada também em juros compensatórios, o que não merece acolhida, na medida em que já deferidos lucros cessantes, sendo vedada a cumulação.
Sobre o tema, é firme a jurisprudência do STJ:
“ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. INDIRETA. BAÍA DE CAIOBÁ/PR. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DO PARANÁ: RESTRIÇÃO. NORMA ENSEJADORA. LEI ESTADUAL E
LEI FEDERAL. ACÓRDÃO QUE AFIRMA TRANSCENDÊNCIA DA MERA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA LEI LOCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO INDENIZABILIDADE.
SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JUROS COMPENSATÓRIOS.
SÚMULA 284/STF. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL DE R. J. TEIG EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRA: PREMATURO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DE R. J.
TEIG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.: LUCROS CESSANTES. SÚMULA 7/STJ.
JUROS COMPENSATÓRIOS. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO ESPECIAL
DO ESTADO DO PARANÁ
1. (...)
7. O reconhecimento da ocorrência de lucros cessantes na hipótese demanda reexame direto de provas, vedado em recurso especial à luz da Súmula 7/STJ. Ainda que ultrapassado tal ponto, ficaria
inviabilizada a pretensão por não ser possível a cumulação de juros compensatórios com referida
parcela indenizatória...” (STJ, REsp 989.214/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
				
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. CUMULAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM JUROS COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. BIS IN IDEM. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
JUSTA INDENIZAÇÃO.
1. Não há óbices à cognição, nesta Corte, da cumulação de lucros cessantes com juros compensatórios, porque matéria exclusivamente de direito.
2. A expropriação justifica um direito de indenização, que deve ser determinado segundo o binômio
da reparação integral: dano emergente e lucro cessante. (Rafael Bielsa. Ciência de la Administración. Buenos Aires: Depalma, 1955, pág. 220 e 221.) O que se perdeu é o dano emergente; o que se
deixou de lucrar é o lucro cessante. (Rubens Limongi França. Manual Prático das Desapropriações. São Paulo: Saraiva, 1976, pág. 91).
3. Os lucros cessantes são aqueles de que o proprietário fica privado, e que se deveriam incorporar
ao seu patrimônio, em face de fato ou ato independente de sua vontade. Correspondem, assim, a ganhos que eram certos ou próprios ao direito do expropriado, mas que foram obstados por ato alheio
ou fato de outrem, no caso o ato administrativo expropriatório. Devem ser computados no preço,
uma vez que não é justa a indenização que permita desfalque real na economia do expropriado.
(Manoel de Oliveira Franco Sobrinho. Desapropriação. Saraiva: São Paulo, 1973, pág. 186 e 187.)
4. Os juros compensatórios têm por finalidade a recomposição das perdas derivadas da utilização
antecipada do bem, já que a indenização devida na desapropriação só será paga ao final da lide.
Assim, os lucros que seriam auferidos pelos proprietários, em caso de exploração da propriedade,
serão indenizados pelo instituto dos juros compensatórios.
5. Esta corte, há muito, firmou a posição no sentido de que: “Os juros compensatórios destinam-se
a ressarcir, no caso, pelo impedimento do uso e gozo econômico do imóvel, constituindo solução
pretoriana para cobrir os lucros cessantes, como parcela indissociável da indenização, ressarcindo
o impedimento de usufruição dos frutos derivados do bem, integrando, pois, a indenização reparando o que o proprietário deixou de lucrar, assim, descabe cumular os juros compensatórios com
lucros cessantes.” (REsp 39.842/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, Primeira Turma, julgado em
11.5.1994, DJ 30.5.1994 p. 13.455.)
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6. Por acarretar um bis in idem, ou seja, dois pagamentos sob um mesmo fundamento, deve-se afastar, no caso concreto, a condenação a título de lucros cessantes, sob pena de acrescimento indevido
ao patrimônio do expropriado, em afronta direta ao princípio constitucional da justa indenização.
Agravo regimental improvido” (STJ, AgRg no REsp 1190684/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2010, DJe 10/02/2011).

Ante o exposto:
a) dá-se parcial provimento ao apelo da Chesf - Companhia Hidro Elétrica do São Francisco, para fixar o termo inicial dos juros de mora na data do trânsito em julgado da sentença e os honorários advocatícios em 5% sobre o valor da condenação. Limita-se, outrossim, o polo ativo da demanda
às pessoas constantes da petição de fls. 36 ou aos seus sucessores, indicadas na fundamentação do
presente voto, devendo a qualidade de sucessor ser verificada na fase de liquidação;
b) dá-se parcial provimento ao apelo dos autores, Aurelito Ferreira de Souza e Outros, para
reconhecer a ocorrência de dano moral e fixar a indenização respectiva no importe de R$10.000,00
(dez mil reais) para cada um deles, observados quanto aos juros, a data do evento danoso, e quanto
à correção monetária, a data do arbitramento, conforme diretrizes legais pertinentes (Súmulas 54
e 362/STJ).
*****
(TJBA – Mandado de Segurança nº 8002744-16.2020.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público.
Relator: Des. José Aras, Julgado em 08/04/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. COTAS RACIAIS. PRIMAZIA DA AUTODECLARAÇÃO. COMISSÃO
DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. MECANISMOS DE CONTROLE DO ATO
ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA.
NULIDADE DO ATO. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA.
I- Detectado que o Mandado de Segurança em tela discute a inobservância de Princípios Constitucionais balizadores da atuação administrativa, deve ser admitido o seu
processamento, impondo-se a rejeição da preliminar de inadequação da via eleita.
II - Não merece guarida a alegação da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez
que o pleito de anulação do ato administrativo que culmine na exclusão do concurso
público pode ser submetido ao controle judicial, devendo ser dado prosseguimento a
análise da demanda, para, no mérito, examinar a existência de supedâneo jurídico do
pedido formulado e valoração das provas ofertadas. Preliminares rejeitadas.
III - A reserva de vagas para negros em concursos públicos encontra guarida na Lei nº
12.990/2014, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal e,
no âmbito estadual, a questão é regida pela Lei Estadual nº 13.182/2014 denominada de
Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia.
IV - O tema em voga foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal de Federal ao
julgar a Ação Direta de Constitucionalidade nº 41, que se posicionou pela constitucionalidade da reserva de vagas para negros em concursos públicos.
V - O Supremo Tribunal Federal, mesmo admitindo a impossibilidade de substituição
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da Banca Examinadora pelo Judiciário, reconhece a viabilidade de intervenção judicial
ao se constatar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
VI - Sedimentada a legalidade de realização de avaliação por uma Comissão de Heteroidentificação, com o intuito de confirmar o teor da declaração do candidato, desde que
respeitada a dignidade da pessoa humana e assegurado o contraditório e a ampla defesa.
VII - No caso dos autos, impende reconhecer que restou inviabilizada a possibilidade
de efetiva concretização do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante, uma vez que malgrado tenha sido facultada a interposição de recurso administrativo contra esse resultado preliminar, não teve acesso aos elementos específicos que
ensejaram a decisão da Comissão pela invalidação da sua declaração.
VIII - A possibilidade de interposição de inconformidades pelo impetrante apenas
atende a perspectiva formal do contraditório, não sendo suficiente, por si só, a garantir
o direito à ampla defesa.
IX - A decisão do recurso administrativo constante no ID.5987254 também não respeitou, de forma eficaz, os ditames legais e o princípio da motivação, pois apresentou
motivação genérica, sem indicar especificamente quais os elementos concretos que
ensejaram o afastamento da presunção de veracidade da declaração do candidato.
X – Não cabe ao Judiciário, especialmente na via estreita do Mandado de Segurança,
a substituição da atuação da Comissão de Heteroidentificação.
XI – Registre-se que o entendimento pela repetição da avaliação tem sido adotado
jurisprudencialmente, inclusive na Suprema Corte, quando evidenciada a nulidade na
condução dos exames psicotécnicos em concursos públicos, nos termos do tema nº
1.009 do STF, em que restou afirmado o dever de realização de novo teste, com o escopo de garantir a observância do princípio da isonomia e da legalidade.
XII - Prejudicado o recurso de agravo interno. Rejeição das preliminares. Concessão
parcial da segurança, para anular o ato que excluiu o impetrante do concurso público,
determinando nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação do certame, a qual
deverá emitir parecer devidamente fundamentado e com critérios objetivos, observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002744-16.2020.8.05.0000, em que figuram
como impetrante FELIPE FERNANDO AZEVEDO DA ROCHA e como impetrados SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da
Bahia, por unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, CONCEDER EM PARTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por FELIPE FERNANDO AZEVEDO
DA ROCHA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA e ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, autoridades vinculadas
ao ESTADO DA BAHIA.
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Em suas razões, informa o impetrante que participou do concurso público para provimento
das vagas do cargo de Auditor Fiscal nas áreas de Administração, Finanças e Controle Externo, Tecnologia da Informação e Administração Tributária, cujas regras constaram do Edital SAEB/01/2019,
de 26/02/2019 realizado pela Fundação Carlos Chagas.
Aponta que, em conformidade com a Lei 13.182/2014, foi prevista a reserva de 30% das vagas
para negros, conforme o item 7 do edital.
Sustenta que, de acordo com as regras editalícias, a declaração de afrodescendência prevaleceria em caso de dúvida razoável a respeito do seu fenótipo, devendo o parecer da Comissão de Heteroidentificação ser motivado, pois somente assim seria possível afastar a presunção de veracidade da
declaração do candidato.
Afirma que realizou o concurso em questão, para o cargo de Auditor Fiscal – Áreas Finanças
e Controle, com inscrição sob o número 0005244j, em que foram destinadas 07 vagas para pessoas
negras/pardas de um total de 24 vagas.
Alega que foi aprovado em todas as fases do concurso e, por ter se declarado afrodescendente
foi convocado para comparecimento perante a Comissão de Heteroidentificação na data de 17/11/2019.
Assevera que, conforme publicação efetivada no Diário Oficial do Estado da Bahia, em
26/11/2019, o seu nome não foi incluído na lista de candidatos aprovados pela mencionada Comissão.
Argumenta que não teriam sido informados os motivos da sua reprovação pela Comissão e
que não houve divulgação do parecer previsto no edital (item 7.3.3.1) e também teria sido negado
acesso às imagens da entrevista realizada.
Sustenta que, em razão da ausência de motivação do resultado anterior, o ato seria nulo, pois
“não foi possível identificar o liame lógico entre a conclusão da Banca Examinadora e o resultado
em questão”, razão por que defende a violação ao princípio da legalidade.
Pontua ainda que “sequer se apresentou o parecer exarado quando do exame, não sabendo
precisar se, de fato, tal ato restou fundamentado e, também, se houve entendimento divergente entre
os componentes da Banca, para fins de verificar se houve unanimidade”.
Assevera que, diante do resultado da Comissão e dos vícios constatados, interpôs recurso
administrativo, o qual foi indeferido em 17/12/2019 e que teria apresentado argumentos genéricos que
poderiam servir para motivar qualquer outro caso.
Aponta que não foram divulgados os critérios fenotípicos considerados quando da realização
da etapa recursal e não foi permitida a juntada de provas ao recurso ou acesso à gravação da entrevista.
Afirma, assim, a existência de violação ao dever de moralidade e publicidade e do direito do
impetrante ao contraditório e à ampla defesa, previstos em sede constitucional.
Aduz que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a ação Direta de Constitucionalidade nº 47,
entendeu ser possível a utilização de critérios subsidiários à aferição de veracidade da declaração para
fins de concorrer à vaga destinada aos negros, desde que garantido o contraditório e a ampla defesa.
Defende a prevalência da autodeclaração e que não haveria elemento concreto hábil a refutar
o teor da sua declaração.
Assevera ainda que as fotografias ora apresentadas demonstrariam as suas características e fenótipos que evidenciam a origem negra, “como, por exemplo, cor de pele, nariz ‘largo’, boca “grande” e
cabelos crespos”, o que apontaria, a seu ver, a violação ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Requer, assim, a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a reserva de vaga
de reserva da vaga de Auditor Fiscal - Área Finanças e Controle da Secretaria de Fazenda do Estado
da Bahia relativo ao rol dos cotistas.
Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, para anular o ato que excluiu o impetrante da
vaga reservada aos negros/pardos e, por consectário, seja classificado de acordo com a posição obtida
no certame.
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Em decisão inserta no ID6006970, restou deferida a tutela de urgência antecipada.
No ID 6479032, o Estado da Bahia apresenta manifestação, requerendo a intervenção no feito,
em que suscita preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída e, no
mérito, alega a impossibilidade jurídica do pedido e sustenta que o ato da Comissão foi devidamente
motivado, requerendo, ao fim, a denegação da segurança ou, pela eventualidade, que seja determinada a apresentação de uma nova motivação devida ou realização de um outro procedimento de heteroidentificação pela mesma comissão.
Interposto Agravo Interno pelo Estado da Bahia no ID.6479148 e contrarrazões apresentadas
pelo impetrante no ID.7168657.
Intimado para se manifestar acerca das preliminares e documentos apresentados pelos impetrados, o impetrante ofertou manifestação inserta no ID. 9929444.
Parecer ministerial constante no ID.10395892 pela concessão em parte da segurança pleiteada.
VOTO
De início, diante do julgamento do presente mandamus, resta prejudicado o recurso de agravo
de interno constante no ID. 6479148.
Em sequência, incumbe analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Estado da Bahia, sob o argumento da ausência de direito líquido e certo do impetrante e da necessidade
de dilação probatória.
O Mandado de Segurança possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º,
LXIX, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
Nesta senda, o legislador infraconstitucional editou a Lei 12.016 de 2009, que disciplina o
procedimento e os requisitos para a propositura do citado remédio constitucional.
No caso dos autos, o impetrante vergasta o ato que culminou na sua exclusão do concurso
público, decorrente da decisão da Comissão de Heteroidentificação no sentido de que não preenche os
requisitos necessários para disputa das vagas reservadas aos negros, apontando, como uma das causas
de pedir, que o procedimento administrativo não observou os parâmetros legais.
Assim, detectado que o Mandado de Segurança em tela discute a inobservância de Princípios
Constitucionais balizadores da atuação administrativa, deve ser admitido o seu processamento.
Registre-se que o impetrante sustenta a ausência de motivação do ato administrativo que
culminou na sua exclusão do certame, fato que pode ser analisado mediante a apresentação de prova
documental, inexistindo, neste ponto, óbice ao conhecimento do mandamus.
Detecta-se, por consectário, que os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas indicadas pelo autor, devendo ser afastada a suscitada preliminar de inadequação
da via eleita.
Destarte, a alegação de ausência de prova suficiente para alicerçar as demais circunstâncias
inerentes ao caso concreto deve ser objeto de análise do mérito da demanda, mas sem inviabilizar o
conhecimento do writ.
Demais, não merece guarida a alegação da impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o
pleito de anulação do ato administrativo que culmine na exclusão do concurso público pode ser submetido ao controle judicial, devendo ser dado prosseguimento a análise da demanda, para, no mérito,
examinar a existência de supedâneo jurídico do pedido formular e valoração das provas ofertadas.
Por conseguinte, devem ser rejeitadas as preliminares de inadequação da via eleita e impossibilidade jurídica do pedido ventiladas.
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Ultrapassadas as questões preliminares, cumpre o prosseguimento da apreciação da demanda.
O cerne do presente Mandado de Segurança reside no pedido de anulação do ato que excluiu
o impetrante da vaga reservada aos negros e pardos do concurso público para o cargo de Auditor
Fiscal – Área Finanças e Controle, realizado pela Secretaria da Administração do Estado da Bahia
(SAEB) e pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, conforme Edital SAEB 01/2019, de 26
de fevereiro de 2019.
A reserva de vagas para negros e pardos em concursos públicos encontra guarida na Lei nº
12.990/2014, que disciplina a matéria no âmbito da Administração Pública Federal.
O tema em voga foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal de Federal ao julgar a Ação
Direta de Constitucionalidade nº 41, que se posicionou pela constitucionalidade da reserva de vagas
para negros e pardos em concursos públicos, com o seguinte teor:
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE
VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N°
12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a
pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e
empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.
1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está
em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os
cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento
da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público.
Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja
considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui
para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que
os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.
1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A
existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de
vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso
porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa
exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das
cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino
superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade
nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2.
Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição
de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração,
de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante
a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros:
(i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve
ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura);
(iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a
política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação
dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da
reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei
n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração
pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de
heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório
e a ampla defesa”.”(STF, ADC 41/DF - DF - DISTRITO FEDERAL 0000833-70.2016.1.00.0000, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 08/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-180 17-08-2017.
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Destarte, no referido julgado, foram tecidos alguns parâmetros importantes sobre a temática,
afirmando a possibilidade da Administração Pública estabelecer mecanismos de controle de fraude
na autodeclaração do candidato.
Neste ponto, restou sedimentada a viabilidade de realização de avaliação por uma Comissão,
com o intuito de confirmar o teor da declaração do candidato, desde que respeitada a dignidade da
pessoa humana e assegurado o contraditório e a ampla defesa.
No âmbito Estadual, a questão é regida pela Lei Estadual nº 13.182/2014 denominada de Estatuto da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa do Estado da Bahia que prevê a
reserva de 30% das vagas de concursos públicos e processos seletivos para a população negra, especificamente no artigo 49 ora transcrito:
“Art. 49 Fica instituída a reserva de vagas para a população negra nos concursos públicos e processos
seletivos para provimento de pessoal no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta Estadual,
correspondente, no mínimo, a 30% (trinta por cento) das vagas a serem providas.
§ 1º A reserva de vagas de que trata o caput deste artigo aplica-se aos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, bem como aos processos seletivos para contratações
temporárias, sob Regime Especial de Direito Administrativo - REDA, promovidos pelos órgãos e
entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado da Bahia.
§ 2º Terão acesso às medidas de ação afirmativa previstas neste artigo aqueles que se declarem pretos
e pardos segundo a classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE,
prevalecendo a autodeclaração.
§ 3º O Estado realizará o monitoramento e a avaliação permanente dos resultados da aplicação da
reserva de vagas em certames públicos, de que trata este artigo.
§ 4º O Estado garantirá a igualdade de oportunidades para o acesso da população negra aos cargos
de provimento temporário, assegurando-se a reserva de vagas para o acesso de pessoas negras a estes
cargos, observada a equidade de gênero da medida, que será definida em decreto do Chefe do Poder
Executivo Estadual.”

Da leitura do mencionado dispositivo, torna-se evidente que a reserva de vagas se encontra destinada a todos aqueles que se declararem pretos e pardos, com primazia para a autodeclaração do candidato.
Destarte, imperioso citar que, na esteira dos entendimentos dos Tribunais Superiores e do teor
da Lei Estadual em comento, a autodeclaração do candidato deve ser considerada com primazia, sendo possível a realização de mecanismos de controle de possíveis fraudes, mas devendo ser assegurada
a observância do contraditório e da ampla defesa.
Destaque-se ainda a imprescindibilidade da Administração Pública observar os demais princípios regentes da atuação administrativa, especialmente aqueles atrelados aos concursos públicos.
Ainda que se discuta a limitação de intervenção do Poder Judiciário acerca do mérito administrativo, inexiste dúvida acerca da viabilidade de controle judicial quanto à legalidade das condutas
perpetradas pela Administração Pública.
Assim, ainda que o ato administrativo seja dotado de discricionariedade, cabe o exame pelo
Judiciário acerca da observância dos limites da atuação administrativa.
Nesta direção, encontra-se o posicionamento do Supremo Tribunal Federal que, mesmo admitindo a impossibilidade de substituição da Banca Examinadora pelo Judiciário, reconhece a viabilidade de intervenção judicial ao se constatar a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade,
conforme se extrai do julgado ora colacionado:
“Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das
questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral).
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In casu, da análise da documentação ofertada, infere-se que assiste razão ao impetrante ao
alegar a inobservância de princípios basilares quando da atuação dos impetrados no certame em comento, senão vejamos.
O edital do concurso SAEB 001/2019 (ID 5987256) estabeleceu, na parte regulamentadora da
inscrição dos candidatos negros, que “a autodeclaração será confirmada mediante procedimento de
heteroidentificação” (item 7.3.1) e que “A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no
parecer da Comissão de heteroidentificação” (item 7.3.3.1).
Há, portanto, expressa previsão no edital acerca aferição da veracidade da autodeclaração do
candidato por Comissão de heteroidentificação, a qual deveria emitir parecer motivado que levará em
consideração a declaração do candidato e suas características fenotípicas na data da entrevista, conforme, também, o teor do item 7.15.1, in verbis:
“7.15.1.A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra levará em
consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no Concurso Público e os
critérios de fenotipia do candidato”

Ocorre que, conforme relatado na inicial e não refutado pelos impetrados, o mencionado
parecer não foi sequer disponibilizado ao impetrante, tendo sido divulgado tão somente resultado
provisório da Comissão de aferição da veracidade da autodeclaração, contendo a lista nominal de
candidatos aprovados.
Por conseguinte, impende reconhecer que restou inviabilizada a possibilidade de efetiva
concretização do exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante, uma vez que malgrado tenha sido facultada a interposição de recurso administrativo contra esse resultado preliminar, não teve acesso aos elementos específicos que ensejaram a decisão da Comissão pela invalidação da sua declaração.
O exercício do contraditório e da ampla defesa não pode se limitar a uma perspectiva formal,
sendo necessário, para a consecução dos ditames constitucionais, que seja ofertado à parte, especialmente quando enfrenta uma negativa de direito, acesso ao arcabouço fático e jurídico que lastreia a
conduta negativa da Administração.
Por conseguinte, viabilizar a interposição de inconformidades pelo impetrante apenas se atém a
perspectiva formal do contraditório, não sendo suficiente, por si só, a garantir o direito à ampla defesa.
Impende destacar ainda que a decisão do recurso administrativo constante no ID.5987254 também não respeitou, de forma eficaz, os ditames legais e o princípio da motivação, pois apresentou motivação genérica, sem indicar especificamente quais os elementos concretos que ensejaram o afastamento
da presunção de veracidade da declaração do candidato, conforme se extrai do seu teor ora colacionado:
“Prezado(a) Senhor(a),
Reportando-nos ao Recurso Administrativo interposto por Vossa Senhoria, transcrevemos resposta
da Banca Examinadora: “Os argumentos do candidato baseiam-se, em síntese: 1. Possuir ascendência
negra; 2. Possuir documentos públicos que o reconhecem como pessoa parda. A Comissão de Heteroidentificação, constituída pela Fundação Carlos Chagas, considera que o sistema de cotas para a população negra é uma ação afirmativa que está vinculada de forma intrínseca a promoção da igualdade
racial, ao considerar como destinatários da referida política de ação afirmativa os candidatos negros,
entendendo-se como tal, pessoas pretas e pardas. O procedimento de heteroidentificação cuida-se de
identificar (heteroidentificar) o sujeito de direito da política de ação afirmativa, identificando os reais
destinatários, a identidade dos candidatos permanecem, o sentimento de pertença não é retirado do
candidato. Quando o candidato alega em seu recurso que: “(...) minha origem e ascendência (avós,
pais) e principalmente minha mãe negra (...)”, percebe-se um equívoco conceitual, a ascendência não
foi considerada, vez que, não há análise de consanguinidade, não se considera a ancestralidade de sua
família, conforme se depreende das normas estabelecidas em Edital do Concurso Público, especifica-

328

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

mente nos itens 7.15.1 e 7.15.1.1, determinando que a Comissão avalie “(...) os critérios de fenotipia do
candidato”: 7.15.1 A aferição da Comissão de heteroidentificação quanto à condição de pessoa negra
levará em consideração em seu parecer a autodeclaração firmada no ato de inscrição no Concurso Público e os critérios de fenotipia do candidato. 7.15.1.1 Serão consideradas as características fenotípicas
do candidato ao tempo da realização do procedimento de heteroidentificação. É possível compreender
que um candidato se declare como pertencente à população negra por pertencer a uma família que
tenha negros em sua composição, mas quando da avaliação constata-se que ele, o candidato, não tem
o fenótipo esperado para ser o destinatário da política de cotas, necessário, portanto, não corroborar
sua autodeclaração em benefício da própria ação afirmativa. Quanto à alegação do candidato de que:
“(...) não foi possível anexar meu certificado militar nem a carteira funcional (...)”, temos a informar
que, o Edital de Abertura de Inscrições estabelece a entrevista presencial pela heteroidentificação,
sem utilização e verificação de documentos públicos, fosse assim, não seria necessária a composição
de Comissão, de especialistas envolvidos na temática da promoção da igualdade racial e do enfrentamento ao racismo, bastariam à análise de documentos públicos, laudos e pareceres, dos mais diversos
servidores públicos para se concluir se o candidato faria jus ou não a reserva de vagas para a população negra. Cabe ainda destacar que, na maioria das vezes estes registros públicos são feitos a partir
da autodeclaração do cidadão ao servidor quando da confecção do referido documento. Considerando
a reanálise das imagens da etapa da Comissão de Heteroidentificação, verificou-se que o candidato,
não apresenta traços fenotípicos negroides, que no seu conjunto ou isoladamente o remetam ao grupo
destinatário da política de cotas. Posto isto, consideradas as alegações do candidato e a reanálise das
imagens feita pela Comissão, a Comissão Recursal decide manter a decisão. RECURSO IMPROCEDENTE” A FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS agradece o seu contato. Atenciosamente, São Paulo, 13
de dezembro de 2019. Fundação Carlos Chagas Coordenação de Recursos.”

Assim, a mencionada decisão malgrado tenha declarado que se ateve à avaliação das características fenotípicas, desconsiderando, na esteira dos regramentos editalícios, as questões genotípicas
ou as fotografias, não apontou quais os parâmetros específicos foram considerados no caso do impetrante para sua exclusão das vagas destinadas às cotas raciais.
Registre-se que o pronunciamento administrativo supramencionado não indicou qual seria
opinativo individual de cada avaliador, tornando-se inviável aferir sequer se a conclusão da Comissão
recursal foi unânime ou não.
Cabe destacar que, quando do julgamento da já citada Ação Direta de Constitucionalidade nº
41/DF, o Ministro Roberto Barroso em seu voto condutor consigna a dupla faceta do escopo do estabelecimento de procedimento heterônomo de controle da declaração, em que serve tanto para evitar
bulas do candidato, como também para coibir que a Administração fraude à política de cotas, como
se extrai do trecho ora em destaque:
“(...)Assim, a meu ver, não é incompatível com a Constituição, respeitadas algumas cautelas, que se
faça um controle heterônomo, sobretudo, nos casos em que haja fundadas razões para acreditar que
houve abuso na autodeclaração. A hipótese de controle de fraudes é para evitar, de um lado, que o candidato tente fraudar a reserva de vagas e, de outro lado, para evitar que a Administração tente fraudar
a política, por exemplo, abrindo concursos sem reservar as vagas.”

Na mesma direção, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE NEGA DIREITO ÀS VAGAS RESERVADAS EM RAZÃO DAS CARACTERÍSTICAS FENOTÍPICAS DO CANDIDATO. CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO.
POSSIBILIDADE. DECISÃO DO STF NA ADC 41/DF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. IMPRESCINDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato da Comissão do Concurso para
ingresso na Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que excluiu o recorrente,
em razão do seu fenótipo, da listagem de candidatos às vagas destinadas ao preenchimento pelo sistema de cotas.
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2. O Tribunal de origem declarou a legalidade da regra editalícia segundo a qual, na apreciação das
“características fenotípicas do candidato”, a Comissão do Concurso “proferirá decisão terminativa
sobre a veracidade da autodeclaração”. Também se afirmou no acórdão recorrido que não haveria no
caso direito a recurso, pois o contraditório e a ampla defesa só seriam inafastáveis “na restrita hipótese
de a Administração constatar fraude/falsidade da autodeclaração”.
3. O Superior Tribunal de Justiça não pode substituir o julgamento administrativo, incidindo, por identidade de razões, a orientação segundo a qual “Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de
ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (STF, RE 632.853, Tema 485 da Repercussão Geral).
4. Quanto à atuação administrativa, o STF, no julgamento da ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas.
5. Entretanto, lê-se no voto do Relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos à medida que viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política afirmativa de cotas: dos “candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame”; e também da
“própria Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance
ou a desvirtuar os seus objetivos”. Também aduziu o Ministro Barroso em seu voto que “devem ser
garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato”.
6. O que daí se depreende é que, nos procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito
a concorrer às vagas reservadas, tanto as declarações dos candidatos quanto os atos dos entes que
promovem a seleção devem se sujeitar a algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela
Administração Pública mediante, como exemplificou o próprio Supremo e aconteceu no caso dos autos, comissões preordenadas a realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; e o
reexame da atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo,
como a reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração.
7. Assim, deve-se entender, em consonância com a orientação que se consolidou no Supremo, que a
exclusão do candidato pelo critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela
aferição do fenótipo ou qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa.
8. Consequentemente, é nula a disposição editalícia que conferiu ao julgamento da Comissão a força de
“decisão terminativa sobre a veracidade da autodeclaração”. Como no caso dos autos a própria Comissão
do Concurso exerceu a função de verificar as características fenotípicas dos candidatos autodeclarantes,
o contraditório e a ampla defesa poderão ser exercidos por meio de pedido de reconsideração. A adoção
dessa medida agora é possível porque o recorrente, amparado por liminar posteriormente revogada pelo
Tribunal de origem, concorreu às vagas reservadas e chegou a ser aprovado nos exames orais.
9. Ordem parcialmente concedida, determinando-se à Comissão do Concurso que franqueie ao recorrente prazo para apresentação de pedido de reconsideração em face do julgamento administrativo
que o excluiu das vagas reservadas, instruindo-o com os documentos que reputar pertinentes.” (STJ
- RMS: 62040 MG 2019/0305268-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento:
17/12/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020)

E é exatamente neste ponto que cabe detectar a falha do procedimento adotado no caso concreto, pois apenas foi viabilizado o controle pela Administração sobre a autodeclaração do candidato,
mas a outra vertente do controle foi prejudicada, ou seja, não foram fornecidos os elementos necessários ao exame da lisura (ou não) da conduta administrativa.
Destarte, incumbe reconhecer que a abstração do ato inviabiliza a realização do controle sobre
os atos da Administração Pública, tornando latente a ilegalidade da conduta administrativa de exclusão do impetrante do concurso público.
Na direção do entendimento ora perfilhado, encontra-se o posicionamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão monocrática prolatada pelo Ministro Luiz Fux, que negou o
pedido de Suspensão de Segurança nº 5347/PI, apresentado pelo Estado do Piauí, por entender que as
motivações apresentadas pela Comissão de heteroidentificação no concurso público para o cargo de
Promotor Estadual se mostraram dotadas de generalidade, servindo para lastrear todos os casos que
entenda que o indivíduo não seria negro/pardo, conforme se extrai do excerto ora colacionado:
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“Decisão: Vistos. Cuida-se de pedido de suspensão de tutela provisória apresentado pelo Estado do Piauí
contra as decisões liminares proferidas nos autos dos processos 0710712-69.2019.8.18.0000, 071298266.2019.8.18.0000, 0710821-83.2019.8.18.0000, 0710646-89.2019.8.18.0000 e 0713416-55.2019.8.18.0000,
em trâmite perante o Tribunal de Justiça daquele Estado, nas quais assegurou-se aos autores o direito de
prosseguir, em alguns casos, inclusive com ordem de nomeação, no concurso público destinado ao provimento dos cargos de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí na condição de
negros. Sustenta o requerente, em síntese, que (i) é infundada a alegação de que os pareceres da banca
examinadora que inadmitiram os candidatos como negros no concurso público não possuem motivação
suficiente; (ii) não cabe ao Poder Judiciário aferir a condição de negro do candidato; (iii) as liminares
concedidas não só violam as regras contidas no edital (por admitir outros critérios nele não previstos,
v.g., fotografias), como também a discricionariedade da avaliação de um colegiado que apreciou presencialmente os fenótipos dos candidatos. Alega, ainda, que o concurso público se encontra próximo ao fim,
aguardando apenas a homologação do resultado final pelo Conselho Superior do Ministério Público do
Estado do Piauí, mas que a sucessão de liminares obsta a sua ultimação, à razão da insegurança jurídica
e do risco de preterição dos candidatos regularmente aprovados. Defende, outrossim, a competência
desta Suprema Corte para o exame da matéria, bem como a ocorrência de grave lesão à ordem pública,
na medida em que as decisões liminares, ao permitirem a participação dos candidatos no concurso público, ofendem a autonomia administrativa assegurada ao órgão ministerial, já que impede que este
adote a melhor forma de seleção de seus integrantes, além de afrontar os princípios da isonomia entre os
candidatos, da segurança jurídica e da continuidade na prestação do serviço público. É o relatório. Decido. Tenho que é caso de indeferimento da liminar. Ab initio, acentuo que o Supremo Tribunal Federal
decidiu na ADC n. 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 08/06/2017, pela legalidade dos critérios subsidiários de heteroidentificação no contexto da reserva a pessoas negras de vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública
federal direta e indireta. [...].No caso dos autos, e respeitados os limites cognitivos da suspensão de segurança, os quais autorizam um juízo de mera delibação com vistas ao mérito do processo subjacente, é
fundamental ter em conta se o ato da banca examinadora, ao rejeitar a autodeclaração dos candidatos no
sentido de identificação com o traço fenótipo de negro/pardo, deu-se de forma fundamentada. Isso porque, conforme se colhe da decisão proferida na ADC n. 41/DF, a utilização de critérios subsidiários de
heteroidentificação exige o respeito à dignidade da pessoa humana e a observância dos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, como é de fácil apreensão, apenas se pode pensar na preservação das garantias do contraditório e da ampla defesa se a parte prejudicada tiver meios para se insurgir
contra eventual ato lesivo à sua esfera jurídica. Com efeito, se o parecer da banca examinadora não estiver devidamente fundamentado, com razões que sejam específicas ao sujeito interessado, não será possível a este último se insurgir contra a decisão que lhe é prejudicial. Não é por outro motivo, aliás, que o
CPC refuta as decisões genéricas, vale dizer, aquelas que invocam motivos que se prestam a justificar
qualquer outra decisão (art. 489, III). Voltando os olhos aos casos subjacentes ao presente pedido de
suspensão de liminar, impõe-se averiguar se a banca examinadora motivou a rejeição à autodeclaração
dos candidatos ao caracterizá-los como detentores de condições fenotípicas de pessoas brancas. Afirma
o requente que: “Paralelo a isso, argumentam os autores a impossibilidade do exercício do contraditório
e da ampla defesa por suposta ausência de fundamentação no parecer da banca examinadora no procedimento de heteroidentificação dos candidatos que almejavam as vagas reservadas aos candidatos negros.
Registra-se que tal argumento não deve prosperar, posto que se configura como mero inconformismo
dos autores. Os espelhos da banca examinadora afirmam objetivamente por quais motivos os candidatos
não foram considerados negros.” Por outro lado, vale destacar algumas passagens das liminares ora atacadas, as quais, em sentido contrário, afirmam a ausência de motivação dos atos da banca examinadora:
“Pois bem. A probabilidade do direito encontra-se consubstanciado na ausência de motivação do parecer
da banca examinadora, o que viola o art 50, da lei 9784/99, que determina que”os atos administrativos
deverão ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos “em determinadas situações, as
quais estão estabelecidas nos incisos que complementam o dispositivo mencionado e que se adéquam à
situação aqui posta. (…) In casu, verifica-se que a resposta dada ao recurso do impetrante é genérica e se
aproveita a todo e qualquer recurso, não suprindo, dessa forma, o dever da Administração de motivar,
adequadamente, todos os seus atos. Sendo assim, não se faz possível consentir com atos arbitrários cometidos pela banca examinadora ante a flagrante ilegalidade e de comportamento abusivo, não estamos
falando aqui de invasão ao mérito administrativo, pois, referidos atos se distanciam da lei, do direito e da
justiça, deixando o titular do direito lesado e ameaçado e, por conseguinte, merecem ser devidamente
apreciados e sanados pelo Judiciário, conforme preceitua o Art. 5º, XXXV da Carta Magna.”(Processo
n. 0710712-69.2019.8.18.0000)”No feito sob análise, em juízo de cognição sumária, entendo presentes e
devidamente configurado o fumus boni iuris, tendo em vista a ausência de fundamentação ou motivação
da decisão exarada pela banca examinadora.”(Processo n. 0710821-83.2019.8.18.0000)”Ao lado disso, ao
regular o procedimento de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos
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cotistas, o Edital apenas previu, de forma genérica, que o candidato não será considerado negro quando
não for considerado negro pela maioria dos integrantes da comissão de verificação, em conformidade
com o art. 5º, § 4º, da Resolução nº 170 do CNMP (item 6.2, subitem 6.2.6, a - ID Num. 837995 - Págs.
7/8), sem, contudo, especificar com exatidão os critérios fenotípicos que caracterizam a condição de negro ou pardo. Acontece que, da análise sumária dos documentos que instruem a inicial do mandado de
segurança, está demonstrado, de maneira clara, que o impetrante não se enquadra na condição de pessoa
de pele branca, e, ao lado disso, há fortes indícios de prova que ele tem características fenotípicas de
pessoa parda, o que é corroborado não apenas por suas características próprias, mas também pelas de
seus familiares, em especial, seus genitores e avô. Ademais, há declaração médica que também dá por
sua condição de pessoa parda, considerando seu fenótipo e a classificação científica de Fitzpatrick (elaborada pela Escola de Medicina de Havard). Mesmo assim, a banca examinadora do concurso negou a
condição de pardo do impetrante, simplesmente com base em seu fenótipo, como se extrai da resposta ao
seu recurso administrativo (ID Num. 838006): Membro 1 ‘ Pela avaliação fenotípica realizada a partir
do vídeo de sua entrevista, não ficam evidentes as características que confirmariam de maneira significativa a identificação do candidato como negro. 2 ‘ O candidato não preenche o requisito fenotípico,
exigido pelo edital. 3 ‘ O candidato não apresenta fenótipo de acordo com as exigências do edital do
concurso. Compreendo, portanto, que é caso de garantir a permanência do candidato Impetrante no concurso público em questão, diante do forte indício da existência de seu direito, na linha do que foi exposto acima.” (Processo n. 0712982-66.2019.8.18.0000). Nessa linha de convicções, conclui-se que existe
funda controvérsia a respeito de a banca examinadora do concurso público destinado ao provimento dos
cargos de Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Piauí ter efetivamente se desincumbido do dever de motivar os seus atos, notadamente aqueles que neguem, limitem ou afetem direitos ou
interesses. Deveras, conforme se colhe, v.g., do Processo n. 0712982-66.2019.8.18.0000, a afirmação de
que o candidato “não preenche o requisito fenotípico, exigido pelo edital”, ou de que “não apresenta fenótipo de acordo com as exigências do edital do concurso”, é inidônea a suprir o dever de fundamentação
dos atos administrativos. Salta aos olhos que semelhantes assertivas podem ser aplicadas para todo caso
em que a banca examinadora entenda pela impossibilidade de se visualizar o candidato como negro. Se
é assim, trata-se da conclusão de um raciocínio, não de sua premissa lógica, a qual, como antes exposto,
é um requisito de validade dos critérios subsidiários de heteroidentificação. Bem por isso, o juízo de
delibação sobre o mérito da controvérsia não milita em favor da pretensão do requente, razão pela qual
não lhe socorre a medida extrema da contracautela. Ex positis, entendo que é caso de INDEFERIMENTO da liminar pleiteada, mantendo as decisões proferidas autos dos processos 0710712-69.2019.8.18.0000,
0712982-66.2019.8.18.0000, 0710821-83.2019.8.18.0000, 0710646-89.2019.8.18.0000 e 071341655.2019.8.18.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí. Notifiquem-se os interessados. Vistas à PGR, para manifestação de estilo. Publique-se. Int.. Brasília, 23 de janeiro de 2020.
Ministro Luiz Fux Presidente em exercício Documento assinado digitalmente .”(STF - MC SS: 5347 PI
- PIAUÍ 0085420-83.2020.1.00.0000, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 23/01/2020,
Data de Publicação: DJe-023 06/02/2020)

Destarte, incumbe reconhecer a nulidade do ato administrativo que culminou na exclusão do
impetrante do concurso público.
Na mesma direção:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. ENTREVISTA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO
OBJETIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FENÓTIPO NEGRO OU PARDO. AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A decisão atacada visa combater flagrante ilegalidade e comportamento abusivo da banca organizadora, que não se reveste de invasão ao mérito administrativo, sendo
acertada a intervenção do Judiciário com vistas a apreciar a deliberação que determinou a inabilitação da agravada do certame. 2. A banca examinadora não apresentou razões adequadas e suficientes
aptas a justificar o afastamento da candidata, limitando-se a discorrer sobre o instituto das cotas em
concurso público. 3. A ausência de motivação do ato proferido pela banca examinadora, ao julgar improcedente o recurso da agravada/impetrante de forma superficial, por si só, fere o princípio do devido
processo legal e impossibilita o candidato de exercer a ampla defesa e o contraditório, em evidente
afronta aos postulados constitucionais inerentes à matéria. 4. Agravo Interno conhecido e improvido.”
(TJ-PI - AGV: 00000119020198180000 PI, Relator: Des. Fernando Carvalho Mendes, Data de Julgamento: 12/12/2019, 1ª Câmara de Direito Público)
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Ocorre que o reconhecimento da nulidade do ato que excluiu não pode ensejar o direito à nomeação do impetrante ao cargo pretendido nas vagas destinadas às cotas raciais.
Não cabe ao Judiciário, especialmente na via estreita do Mandado de Segurança, a substituição da atuação da Comissão de Heteroidentificação.
Registre-se que o entendimento pela repetição da avaliação tem sido adotado jurisprudencialmente, inclusive na Suprema Corte, quando evidenciada a nulidade na condução dos exames psicotécnicos em concursos públicos, nos termos do tema nº 1.009 do STF, oriundo do Julgamento do Recurso
Extraordinário nº 1133146, em que restou fixado o dever de realização de novo teste, com o escopo de
garantir a observância do princípio da isonomia e da legalidade.
Por conseguinte, in casu, deve ser reconhecido o direito do impetrante a ser submetido a nova
avaliação pela Comissão de Heteroidentificação do certame, a qual deverá emitir parecer devidamente fundamentado, com critérios objetivos, observando-se o direito ao contraditório e a ampla defesa.
Na mesma direção, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. COTAS RACIAIS.
LEI 12.711/2012. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. PARECER DESFAVORÁVEL. TERMOS GENÉRICOS. DESCABIMENTO. ENQUADRAMENTO COMO PESSOA NEGRA/PARDA.
SUBSTITUIÇÃO DA BANCA PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA. PARCIAL
PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido liminar para determinar que a demandada, ora recorrente, efetue a matrícula do Autor, ora agravado, no curso de Medicina do Campus
Agreste da UFPE, nas cotas destinadas aos candidatos negros/pardos de que trata a Lei nº 12.990/2014.
2. Sobre a reserva de vagas nos concursos públicos aos negros/pardos, é de se registrar que, a partir da
vigência da Lei nº 12.990, de 09 de junho de 2014, passou a ser obrigatória tal disponibilidade no importe de 20%, no âmbito da Administração Pública Federal, das Autarquias, das Fundações Públicas,
das Empresas Públicas e das Sociedades de Economia Mista controladas pela União.
3. É certo que a banca pode desconsiderar a declaração do candidato de que se enquadra em uma das
raças com direito à reserva de vagas. Afinal, há de se ter algum controle sobre o reconhecimento desse
direito, que não pode ficar ao absoluto alvedrio do interessado, mesmo porque a lei prevê a possibilidade de reconhecimento de falsidade de autodeclaração de raça.
4. No caso dos autos, verifica-se que os argumentos usados pela banca examinadora para rejeitar a
autodeclaração do agravado foram formulados em termos genéricos, os quais podem ser resumidos na
afirmação de que o candidato não preenche as características fenotípicas para o enquadramento como
pardo, carecendo, pois, de fundamentação, mormente porque não especificou quais características fenotípicas para o reconhecimento do candidato como pardo, tampouco informou se houve divergência
ou unanimidade na determinação adotada pelo colegiado em questão.
5. Entretanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir-se à comissão na avaliação do candidato para
emitir seu parecer sobre o caso em voga, se realmente se enquadra o recorrente na qualidade de pardo,
pois caso assim agisse, estaria realizando controle de mérito sobre o ato administrativo, o que é vedado
pelo ordenamento jurídico brasileiro.
6. Considerando a impossibilidade de se suprir a decisão da Comissão de Heteroidentificação, deve
ser assegurada a permanência do agravado no curso, em face da decisão liminar, levando-se em conta,
inclusive, que o candidato já houvera ingressado anteriormente na mesma instituição de ensino pelo
regime de cotas no curso de Ciências Econômicas, condicionada, entretanto, a que seja ele submetido
a nova avaliação pela referida comissão, na qual a Administração apresente decisão fundamentada, de
que constem os critérios objetivos utilizados, apontando as características fenotípicas que afastaram a
qualificação como pessoa negra.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (TRF-5 - AI: 08042592820204050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS VINICIUS CALHEIROS NOBRE (CONVOCADO), Data
de Julgamento: 01/09/2020, 4ª TURMA)

Pelo exposto, voto no sentido de JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO e, no
mérito, CONCEDER, EM PARTE, A SEGURANÇA, para anular o ato que excluiu o impetrante
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do concurso público, determinando nova avaliação pela Comissão de Heteroidentificação do certame,
a qual deverá emitir parecer devidamente fundamentado e com critérios objetivos, observando-se o
direito ao contraditório e a ampla defesa.
*****
(TJBA – Mandado de Segurança nº 8000226-53.2020.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto,
Julgado em 27/05/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROMOTOR SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. RESOLUÇÃO Nº 142/2017. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR REJEITADAS. PROVA DE TÍTULOS. NÃO ATRIBUIÇÃO DE NOTA
À APROVAÇÃO EM CARGO PRIVATIVO DE BACHAREL DE DIREITO.
EDITAL COMPROBATÓRIO JUNTADO EM PARTE. SANEAMENTO DO
EQUÍVOCO JUNTO À COMISSÃO DO CONCURSO COM A COLAÇÃO, NA
ÍNTEGRA, DO RESPECTIVO EDITAL HOMOLOGATÓRIO. NÃO PONTUAÇÃO MANTIDA. AFASTAMENTO DO FORMALISMO EXACERBADO DA
COMISSÃO DE CONCURSO. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DA
CANDIDATA. REQUISITOS EDITALÍCIOS DEVIDAMENTE ATENDIDOS.
CONFIGURAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE.
PRELIMINARES REJEITADAS E SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA BUARQUE BERNARDO contra ato reputado ilegal atribuído à PRESIDENTE DA COMISSÃO DO
EXAME DO CONCURSO PARA PROMOTOR SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA que, no momento da avaliação de títulos, deixou
de pontuar a candidata em 01 (um) ponto, ao analisar a documentação apresentada para
comprovar a aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito.
2. Preliminarmente, suscita o Estado da Bahia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais concorrentes do concurso, tendo em vista
que os outros candidatos podem ter sua classificação alterada por eventual decisão da
procedência da presente ação.
3. Todavia, é cediço que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas
expectativa de direito à nomeação, razão pela qual rejeita-se a preliminar.
4. Ainda preliminarmente, a Autoridade Coatora suscita a ausência de interesse de agir
da postulante, tendo em vista que a Impetrante não apresentou Recurso Administrativo ao Conselho Superior e impetrou o presente Mandado de Segurança após a homologação do concurso e a nomeação dos candidatos classificados. Tais argumentos,
entretanto, não merecem acolhimento.
5. Inobstante a homologação do concurso e a nomeação dos candidatos qualificados,
remanesce o interesse de agir da Impetrante, visto que a impetração objetiva questionar ilegalidade ocorrida durante a tramitação do concurso. Ademais, verifica-se que a
Impetrante não carece de interesse de agir ante a ausência de recurso para o Conselho
Superior, visto que, após o resultado da fase de títulos, encaminhou e-mails para a Pre-
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sidente da Comissão do Concurso, apresentando sua irresignação com a nota obtida,
como se depreende dos documentos de ID. 5723934.
6. Além disso, convém ressaltar que inexiste previsão editalícia acerca da possibilidade
de interposição de recurso contra a nota final da prova de títulos. Em verdade, o edital do
concurso, de ID. 5723915, prevê apenas a possibilidade de interposição de recurso contra
o resultado final do certame, razão pela qual subsiste o interesse de agir da postulante.
7. Por fim, ainda preliminarmente, o Estado da Bahia e a Autoridade Coatora arguem
o não cabimento da impetração, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e
certo da impetrante. Todavia, tal irresignação versa sobre matéria afeta ao mérito do
mandamus, razão pela qual será analisada em momento oportuno.
8. Quanto ao mérito, cinge-se a demanda em averiguar a legalidade da contagem de
pontos dos títulos apresentados pela postulante no Concurso Público para provimento
do cargo de Promotor de Justiça substituto do Ministério Público do Estado da Bahia.
9. Inicialmente, necessário ressaltar que o Poder Judiciário não pode substituir a banca
examinadora na avaliação de questões de Concurso Público, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, por inobservância das regras previstas no edital. É dizer, caberá ao
Judiciário verificar, tão somente, se foram obedecidos os princípios do art. 37 da CF,
principalmente os atinentes à legalidade, moralidade e eficiência.
10. Ademais, a máxima de que o edital é a lei do concurso é um consenso na doutrina,
porém, esta não tem valor absoluto, visto que acima dela estão as disposições constitucionais e legais. Neste diapasão, subsistindo manifesto equívoco na pontuação atribuída ao candidato, afigura-se cabível a concessão da segurança vindicada.
11. Isto posto, no caso em tela, infere-se da análise dos elementos carreados aos autos
que o título referente a aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito não foi computado.
12. É dizer, analisando a documentação colacionada aos autos, observa-se que, no
momento de apresentação dos títulos, a postulante requereu a seguinte pontuação: V diploma universitário em curso de pós-graduação, em nível de especialização na área
jurídica, contando, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento, desde que devidamente reconhecido ou autorizado
pelo Ministério da Educação, constando esse aspecto, necessariamente, da certidão
expedida pela instituição de ensino: 01 (um) ponto; VII - aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito: 01 (um) ponto para cada aprovação, limitando-se
o valor máximo a 02 (dois) pontos; VIII - Efetivo exercício das funções de estagiário
de Direito do Ministério Público, pelo período mínimo de 01 (um) ano: 0,05 (cinco
décimos) de ponto.
13. Para comprovar a titulação pretendida, a Impetrante apresentou os seguintes documentos (ID. 7143985), objetivando a nota 2,05: I) Certificado de conclusão do curso
de pós-graduação emitido pela faculdade Damas, comprovando as 360 horas de carga
horário e a sua aprovação; II) Os artigos 1º a 5º da Lei estadual nº 13332/2007 – Plano
de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, que comprova que o cargo de Analista Judiciário, função judiciária, é privativo de bacharel
em Direito; III) A primeira página do Edital nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado
de Pernambuco, correspondente à pag.24 da Edição nº 41/2019, em que consta o resultado final do seu Concurso para servidores, sua homologação e o Anexo I, que se
inicia pelo cargo Técnico Judiciário -TPJ, em seguida apresenta a pág.61, em que se lê
o cargo Analista Judiciário - APJ Administrativa e, após, a pág.83, em que aparece o
seu nome, na colocação 261; IV) Declaração da Escola Superior do Ministério Público
de Pernambuco do período de estágio.
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14. Na divulgação do resultado, a autora recebeu a nota 01 (um) como pontuação, sob
o fundamento de que o estágio não possuía o período mínimo de um ano completo e o
concurso no qual em tese foi aprovada, para o cargo Analista Judiciário - Área Administrativa, não era privativo de bacharel em Direito.
15. Insatisfeita com a pontuação, e em razão da inexistência de recurso próprio para impugnação da nota obtida da nota de títulos, a Impetrante encaminhou e-mail para a Presidente da Comissão do Concurso (ID. 5723934), informando que o título de aprovação em
concurso público tinha sido indeferido indevidamente, visto que a pontuação do título foi
requerida com base na aprovação para o cargo de Analista Judiciário, função judiciária,
do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é privativo de bacharel em direito. Na oportunidade, colacionou o Edital completo de homologação do concurso de ID. 5724173,
em que consta a sua aprovação no cargo de Analista Judiciário, função judiciária, que é
privativo de bacharel em direito. Ou seja, a postulante, através de e-mail encaminhado à
Presidência do Concurso, comprovou que fazia jus a pontuação referente ao título.
16. Vale ressaltar que, da análise da documentação apresentada pela Impetrante no momento previsto em edital para comprovação da titulação pretendida, de ID. 7143985,
verifica-se que, por equívoco, ao apresentar o edital incompleto, a postulante colacionou
a folha que fazia referência ao cargo de Analista Judiciário, função administrativa, e não
do cargo de Analista Judiciário, função judiciária, ao qual ela foi realmente aprovada.
17. É dizer, a postulante, de fato, foi aprovada em cargo privativo de bacharel em Direito, mas ao juntar a documentação incompleta, induziu a Autoridade Impetrada a
entender que seria em cargo distinto daquele para o qual fora realmente aprovada.
18. Diante desse cenário, verifica-se que por ter, repise-se, juntado partes do Edital,
no bojo do qual constava a sua aprovação para o cargo de Analista Judiciário - Área
Judiciária, e não a sua íntegra, a autora deixou de computar um ponto a mais em seu
favor na fase de títulos.
19. Sendo assim, prima facie, assiste razão a Autoridade Coatora ao sustentar que a Impetrante “no momento oportuno e determinado em Edital que teria para a apresentação
da documentação necessária à comprovação de sua titulação referente à aprovação em
concurso público privativo de bacharel em Direito, não se desincumbiu de forma eficaz.”
20. Decerto, sob o manto do formalismo exacerbado, a não apresentação, na íntegra,
do referido Edital homologatório do resultado final para o concurso de Analista Judiciário - Área Judiciária, configuraria a preclusão do direito da Impetrante de comprovar
a pontuação pretendida, haja vista, repita-se, o seu equívoco no momento da apresentação da documentação necessária.
21. Todavia, em casos desse jaez, faz-se mister a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no momento em que a Impetrante, ao verificar sua
pontuação na prova de títulos, indagou a Presidência do Concurso acerca nota obtida
e, na oportunidade, sanou o equívoco outrora cometido, enviando no e-mail o edital
de homologação completo do concurso requerido, que comprova o título pretendido.
22. Isto posto, o ato ilegal aqui combatido reside na negativa por parte da Autoridade
Coatora do pedido administrativo formulado. Tal ato ofende os postulados normativos
da proporcionalidade e razoabilidade, sob o fundamento abstrato da vinculação ao
edital. Isto porque, não se mostra razoável sacrificar o direito devidamente comprovado pela Impetrante por um equívoco que foi devidamente sanado, através dos e-mails
encaminhados à Comissão do concurso.
23. Conclui-se, assim, que a Impetrante logrou êxito em comprovar o título decorrente
da aprovação em cargo privativo de bacharel em direito, exigido no edital do certame,
razão pela qual faz jus a pontuação dele decorrente.
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SEGURANÇA CONCEDIDA, para determinar a atribuição de nota à impetrante na
fase de títulos, devido à sua aprovação em concurso público privativo de bacharel em
Direito, qual seja, Analista Judiciário - Área Judiciária, com a consequente alteração
de sua classificação no certame.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 800022653.2020.8.05.0000, em que figuram como Impetrante AMANDA BUARQUE BERNARDO e,
como Impetrado o PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PARA INGRESSO NA
CARREIRA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes desta Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos
termos do voto da relatora, Juíza de Direito Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA BUARQUE BERNARDO (ID.
5723740) contra ato reputado ilegal atribuído à PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO
CONCURSO PARA PROMOTOR SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA que, no momento da avaliação de títulos, deixou de pontuar a candidata em 01 (um) ponto,
ao analisar a documentação apresentada para demonstrar a aprovação em concurso público privativo
de bacharel em Direito.
Relata a Impetrante que realizou sua inscrição no concurso público para provimento do cargo
de Promotor Substituto junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, sob o número de inscrição nº
486454-7, tendo sido devidamente aprovada.
Aduz que, após a aprovação nas provas objetiva, discursiva e oral, requereu a seguinte pontuação, quando da etapa de avaliação de títulos:
V - diploma universitário em curso de pós-graduação, em nível de especialização na área jurídica,
contando, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento, desde que devidamente reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação, constando
esse aspecto, necessariamente, da certidão expedida pela instituição de ensino: 01 (um) ponto;
VII - aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito: 01 (um) ponto para cada aprovação, limitando-se o valor máximo a 02 (dois) pontos;
VIII - Efetivo exercício das funções de estagiário de Direito do Ministério Público, pelo período mínimo de 01 (um) ano: 0,05 (cinco décimos) de ponto;

Informa que, no total, os pontos por títulos requeridos totalizavam o valor de 2,05. Todavia, na
divulgação do resultado da fase de títulos, através do edital nº 225/2019, a Impetrante foi surpreendida
com a atribuição de apenas 01 ponto do total requerido.
Diante da ausência de previsão editalícia para a interposição de recurso contra a nota auferida
na fase de títulos, a Impetrante fez um requerimento diretamente para a Comissão do Concurso, por
e-mail, requerendo informações sobre o indeferimento do seu pedido.
Em resposta, a Comissão do Concurso, através de sua Presidente, informou que o título de
aprovação em concurso público (item VII) tinha sido indeferido, visto que se tratava de cargo de Analista Judiciário na Função Administrativa, o qual não é privativo de bacharel em Direito.
Entretanto, entende a Impetrante que a justificativa apresentada pela Autoridade tida como
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coatora é sem fundamento, haja vista que o título foi apresentado com base na aprovação para o cargo
de Analista Judiciário, função Judiciária, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o qual é privativo de
bacharel em direito, conforme art. 5º, §2º da Lei Estadual nº 13.332/07 e edital nº 08/19.
Em razão desta primeira justificativa apresentada, a postulante encaminhou novo e-mail para
a comissão do concurso esclarecendo a divergência acerca do cargo, e informando que toda a documentação apresentada se referia ao Cargo de Analista Judiciário, função Judiciária.
Diante de nova negativa por parte da Autoridade Coatora, requer, liminarmente, a concessão
da assistência judiciária gratuita e, no mérito, a concessão da segurança, com a determinação de retificação da nota da Impetrante para 02 (dois) pontos na prova de títulos.
Distribuído o feito, foi prolatado despacho determinando que a Impetrante apresente documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência. (ID. 5773374).
Devidamente cumprida a determinação, através da documentação de ID. 5894721.
Prolatada decisão deferindo o benefício da justiça gratuita. (ID. 5963983).
O Estado da Bahia interveio no feito (ID. 6981369). Suscitou, preliminarmente, o litisconsórcio passivo necessário e o não cabimento do mandado de segurança por ausência de prova pré-constituída. No mérito,
pugnou pela denegação da segurança, ante a inexistência de ilegalidade a ser expurgada pelo Judiciário.
A autoridade Coatora apresentou informação (ID. 7143053). Arguiu, preliminarmente, a inadequação da via eleita ante a ausência de direito líquido e certo e a ausência de interesse de agir. No
mérito, pugnou pela denegação da segurança.
A douta Procuradora de Justiça ofereceu parecer ministerial, opinando pela denegação da
segurança (ID. 7463679).
VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por AMANDA BUARQUE BERNARDO contra
ato reputado ilegal atribuído à PRESIDENTE DA COMISSÃO DO EXAME DO CONCURSO PARA
PROMOTOR SUBSTITUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA que, no momento da avaliação de títulos, deixou de pontuar a candidata em 01 (um) ponto, ao analisar a documentação apresentada para comprovar a aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito.
Preliminarmente, suscita o Estado da Bahia a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com os demais concorrentes do concurso, tendo em vista que os outros candidatos
podem ter sua classificação alterada por eventual decisão da procedência da presente ação.
Todavia, é cediço que, em regra, é prescindível a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm apenas expectativa de
direito à nomeação.
Nesse sentido, a jurisprudência assente do STJ:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM FARTA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TERATOLOGIA E ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, o acórdão impugnado decidiu com
amparo em farta jurisprudência deste Tribunal no sentido de que, em regra, é prescindível a formação
de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, na medida em que eles têm
apenas expectativa de direito à nomeação. 3. Mandado de segurança denegado. (g.n.)
(STJ, MS 24.596/DF, Corte Especial, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado
em 04/09/2019, DJe 20/09/2019).

Lado outro, a Autoridade Coatora, em sede de preliminar, suscita a ausência de interesse de
agir da postulante, tendo em vista que a Impetrante não apresentou Recurso Administrativo ao Con338
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selho Superior e impetrou o presente Mandado de Segurança após a homologação do concurso e a
nomeação dos candidatos classificados.
Tais argumentos, entretanto, não merecem acolhimento.
Primeiramente, inobstante a homologação do concurso e a nomeação dos candidatos qualificados, remanesce o interesse de agir da Impetrante, visto que a impetração objetiva questionar ilegalidade ocorrida durante a tramitação do concurso.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - REJEITADA - CONCURSO PÚBLICO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE FALHA NO SISTEMA - DIREITO
LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO - ORDEM DENEGADA. 1 - Rejeita-se a preliminar de
ilegitimidade passiva aduzida pela banca examinadora, em razão de ser a autoridade responsável pela
formulação, aplicação e correção das questões objetivas em concurso público. 2 - A despeito da homologação do certame, remanesce o interesse de agir do impetrante que questiona ilegalidade durante a
tramitação do concurso. 3 - Constatado que o sistema para interposição de recursos em face das questões
aplicadas estava disponível durante todo o período previsto em edital, bem como a regular apresentação
de insurgência por outros candidatos no mesmo prazo, resta ausente o direito líquido e certo do impetrante, não sendo possível a apreciação tardia de suas razões. 4 - Ordem denegada. (g.n.)
(TJ-MG - MS: 10000180590507000 MG, Relator: Hilda Teixeira da Costa, Data de Julgamento:
04/06/2019, Data de Publicação: 14/06/2019)

Ademais, verifica-se que a Impetrante não carece de interesse de agir ante a ausência de recurso para o Conselho Superior, visto que, após o resultado da fase de títulos, encaminhou e-mails
para a Presidente da Comissão do Concurso, apresentando sua irresignação com a nota obtida, como
se depreende dos documentos de ID. 5723934.
Além disso, convém ressaltar que inexiste previsão editalícia acerca da possibilidade de interposição de recurso contra a nota final da prova de títulos. Em verdade, o edital do concurso, de ID.
5723915, prevê apenas a possibilidade de interposição de recurso contra o resultado final do certame,
razão pela qual subsiste o interesse de agir da postulante.
Por fim, ainda preliminarmente, o Estado da Bahia e a Autoridade Coatora arguem o não
cabimento da impetração, sob o fundamento de inexistência de direito líquido e certo da impetrante.
Todavia, tal irresignação versa sobre matéria afeta ao mérito do mandamus, razão pela qual será analisada em momento oportuno.
Superadas as preliminares, passa-se para a análise do mérito.
É cediço que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional que objetiva a proteção de
direito líquido e certo, não amparável por habeas corpus ou habeas data, em face de ato e/ou omissão
eivados de ilegalidade ou abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente público no exercício de suas atribuições do Poder Público.
Cinge-se a demanda em averiguar a legalidade da contagem de pontos dos títulos apresentados pela postulante no Concurso Público para provimento do cargo de Promotor de Justiça substituto
do Ministério Público do Estado da Bahia.
Inicialmente, necessário ressaltar que o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação de questões de Concurso Público, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade, por
inobservância das regras previstas no edital.
Caberá ao Judiciário verificar, tão somente, se foram obedecidos os princípios do art. 37 da
CF, principalmente os atinentes à legalidade, moralidade e eficiência. Assim, pode o Judiciário analisar se no processo do certame fora praticada alguma ilicitude ou inconstitucionalidade que viole os
direitos constitucionais assegurados aos candidatos.
Nesse sentido, a jurisprudência assente do C. STJ:
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PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA OBJETIVA.
ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO LIMITADA À AUFERIÇÃO DE ILEGALIDADE PATENTE. REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA BANCA EXAMINADORA NO CASO CONCRETO
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM ACORDO AO CONJUNTO PROBATÓRIO
DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1. O mero
julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 1.022 do Código Fux. 2. A orientação
jurisprudencial deste Superior Tribunal é firme no sentido de que nas demandas em que se discutem
concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada
a apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de questões e atribuição
das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no mérito administrativo (RMS 30.473/PB,
Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/Acórdão Ministro Jorge Mussi, DJe 4.12.2012). 3. O
Tribunal de origem decidiu, procedendo com amparo nos elementos de convicção dos autos e no edital
do certame, que os critérios de avaliação utilizados na correção da prova discursiva estavam de acordo
com as normas editalícias. 4. Assim, insuscetível de revisão, nesta via recursal, o referido entendimento, por demandar reapreciação de matéria fática. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno do
Particular desprovido. (g.n.)
(STJ - AgInt no AREsp: 1557557 SP 2019/0231446-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

Na mesma linha intelectiva, os Tribunais Pátrios:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. REPROVAÇÃO DE
CANDIDATO. ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO - LIMITAÇÃO AO EXAME DA LEGALIDADE
DAS NORMAS INSTITUÍDAS NO EDITAL E DOS ATOS PRATICADOS NA REALIZAÇÃO
DO CERTAME. Autor que passou em prova objetiva e no curso de formação, mas foi considerado
inapto. Sentença de improcedência com apelo autoral. Ausência de prova pelo autor dos fatos constitutivos do direito eis que não fez juntada na íntegra do edital do concurso. Ademais ao Judiciário
somente compete analisar a legalidade do certame o que não comprovou o apelante qualquer ilegalidade quanto às etapas do concurso. Impossibilidade de aceitação de laudo particular como apto ao
exercício do cargo. Na hipótese, a reprovação do apelante não caracteriza ato ilícito da Administração, uma vez que não foi demonstrada a violação das disposições estabelecidas no edital do certame
para a realização do exame. Matéria quanto ao dano material e moral não devolvida ao Tribunal.
Recurso desprovido. (g.n.).
(TJ-RJ - APL: 00011626420178190055, Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/07/2020, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020)

Ademais, a máxima de que o edital é a lei do concurso é um consenso na doutrina, porém, esta
não tem valor absoluto, visto que acima dela estão as disposições constitucionais e legais.
Neste diapasão, subsistindo manifesto equívoco na pontuação atribuída ao candidato, afigura-se cabível a concessão da segurança vindicada, senão vejamos:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVIMENTO DO CARGO DE ADVOGADO AUTÁRQUICO. ORDEM DENEGADA. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. PROVA DE TÍTULOS. PRETENDIDA ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO, PELA EFETIVA
COMPROVAÇÃO DA APROVAÇÃO EM OUTRO CERTAME. VANTAGEM INDEFERIDA PELA
COMISSÃO DO CONCURSO, SOB A JUSTIFICATIVA DE QUE A CERTIDÃO NÃO ESTARIA
COMPLETA. INFORMAÇÕES CONTIDAS NO DOCUMENTO, QUE ATINGEM A FINALIDADE COLIMADA NA PREVISÃO EDITALÍCIA. FORMALISMO EXACERBADO. RECHAÇO,
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (g.n.)
(TJ-SC - AC: 03128074220158240023 Capital 0312807-42.2015.8.24.0023, Relator: Luiz Fernando
Boller, Data de Julgamento: 19/03/2019, Primeira Câmara de Direito Público)
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Firme nessas premissas, in casu, infere-se da análise dos elementos carreados aos autos
que, de fato, o título referente a aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito
não foi computado.
Explica-se.
Observando a documentação colacionada aos autos, observa-se que, no momento de apresentação dos títulos, a postulante requereu a seguinte pontuação:
V - diploma universitário em curso de pós-graduação, em nível de especialização na área jurídica,
contando, no mínimo, 360 (trezentos e sessenta) horas, conferido após atribuição de nota de aproveitamento, desde que devidamente reconhecido ou autorizado pelo Ministério da Educação, constando
esse aspecto, necessariamente, da certidão expedida pela instituição de ensino: 01 (um) ponto;
VII - aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito: 01 (um) ponto para cada aprovação, limitando-se o valor máximo a 02 (dois) pontos;
VIII - Efetivo exercício das funções de estagiário de Direito do Ministério Público, pelo período mínimo de 01 (um) ano: 0,05 (cinco décimos) de ponto;

Para comprovar a titulação pretendida, a Impetrante apresentou os seguintes documentos (ID.
7143985), objetivando a nota 2,05:
1. Certificado de conclusão do curso de pós-graduação emitido pela faculdade Damas, comprovando
as 360 horas de carga horário e a sua aprovação;
2. Os artigos 1º a 5º da Lei estadual nº 13332/2007 – Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Pernambuco, que comprova que o cargo de Analista Judiciário, função judiciária,
é privativo de bacharel em Direito;
3. A primeira página do Edital nº 08 do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, correspondente
à pag.24 da Edição nº 41/2019, em que consta o resultado final do seu Concurso para servidores, sua
homologação e o Anexo I, que se inicia pelo cargo Técnico Judiciário -TPJ, em seguida apresenta a
pág.61, em que se lê o cargo Analista Judiciário - APJ Administrativa e, após, a pág.83, em que aparece
o seu nome, na colocação 261;
4. Declaração da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco do período de estágio.

Na divulgação do resultado, a autora recebeu a nota 01 (um) como pontuação, sob o fundamento
de que o estágio não possuía o período mínimo de um ano completo e o concurso no qual em tese foi
aprovada, para o cargo Analista Judiciário, cargo Administrativo, não era privativo de bacharel em Direito.
Insatisfeita com a pontuação, e em razão da inexistência de recurso próprio para impugnação
da nota obtida da nota de títulos, a Impetrante encaminhou e-mail para a Presidente da Comissão do
Concurso (ID. 5723934), informando que o título de aprovação em concurso público tinha sido indeferido indevidamente, visto que a pontuação do título foi requerida com base na aprovação para o
cargo de Analista Judiciário, função judiciária, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, que é privativo
de bacharel em direito.
Na oportunidade, colacionou o Edital completo de homologação do concurso de ID. 5724173,
em que consta a sua aprovação no cargo de Analista Judiciário, função judiciária, que é privativo de
bacharel em direito. Ou seja, no momento da “interposição do recurso administrativo”, representado
pelo e-mail encaminhado à Presidência do Concurso, a postulante comprovou que fazia jus a pontuação referente ao título.
Todavia, da análise da documentação apresentada pela Impetrante no momento previsto em
edital para comprovação da titulação pretendida, de ID. 7143985, verifica-se que, por equívoco, ao
apresentar o edital incompleto, a postulante apresentou a folha que fazia referência ao cargo de Analista Judiciário, função administrativa, e não do cargo de Analista Judiciário, função judiciária, ao
qual ela foi realmente aprovada.
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Ou seja, a postulante de fato comprovou sua aprovação, mas ao juntar a documentação incompleta, induziu a Autoridade Impetrada a entender que seria em cargo distinto daquele para o qual fora
realmente aprovada.
Diante desse cenário, verifica-se que por ter, repise-se, juntado partes do Edital, no bojo do
qual constava a sua aprovação para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária, e não a sua íntegra, a autora deixou de computar um ponto a mais em seu favor na fase de títulos.
Feitos tais esclarecimentos, necessário ponderar que, de fato, assiste razão a Autoridade Coatora ao sustentar que a Impetrante “no momento oportuno e determinado em Edital que teria para a
apresentação da documentação necessária à comprovação de sua titulação referente à aprovação em
concurso público privativo de bacharel em Direito, não se desincumbiu de forma eficaz.”
Ou seja, sob o manto do formalismo exacerbado, a não apresentação, na íntegra, do referido
Edital homologatório do resultado final para o concurso de Analista Judiciário - Área Judiciária,
configuraria a preclusão do direito da Impetrante de comprovar a pontuação pretendida, haja vista,
repita-se, o seu equívoco no momento da apresentação da documentação necessária.
Todavia, em casos desse jaez, faz-se mister a observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Explica-se.
A Impetrante, sem dúvida, se equivocou ao apresentar a documentação para a comprovação
do título referente a aprovação em cargo privativo de bacharel em direito. Todavia, ao verificar sua
pontuação na prova de títulos, indagou a Presidência do Concurso acerca nota obtida e, na oportunidade, sanou o equívoco outrora cometido, enviando no e-mail o edital de homologação completo do
concurso requerido, que comprova o título pretendido.
Sendo assim, conclui-se que o ato ilegal aqui combatido reside na negativa por parte da Autoridade Coatora do pedido administrativo formulado, com a devida comprovação da titulação pretendida.
É dizer, o ato administrativo combatido, em verdade, ofendeu aos postulados normativos da
proporcionalidade e razoabilidade, sob o fundamento abstrato da vinculação ao edital. Isto porque,
não se mostra razoável sacrificar o direito devidamente comprovado pela Impetrante por um equívoco
que foi devidamente sanado, através dos e-mails encaminhados à Comissão do concurso.
Dessa forma, viola-se a razoabilidade e a proporcionalidade, ao não considerar os documentos
apresentados pela Impetrante. Em casos semelhantes, já se posicionaram os Tribunais Pátrios:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE
SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. PROVA DE TÍTULOS. PONTUAÇÃO RELATIVA AO
EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. RIGOR EXCESSIVO DA COMISSÃO EXAMINADORA QUANTO
À AFERIÇÃO DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. POSTULADO NORMATIVO DA PROPORCIONALIDADE VIOLADO CONCRETAMENTE. PRECEDENTES DESTE ÓRGÃO ESPECIAL.
SEGURANÇA DEFINITIVA CONCEDIDA. 1 - Insurge-se em face de ato imputado ao Presidente da
Comissão do Concurso Público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado do
Ceará, que negou provimento ao recurso administrativo interposto, por entender que a documentação anexada, no prazo cabível, não foi suficiente a comprovar a prática de pelo menos 5 (cinco) atos privativos da
advocacia, no período de 3 (três) anos, notadamente porque a certidão emitida pela Secretaria do 1º Juizado
Especial Cível da Comarca de Mossoró, que menciona a ação de obrigação de fazer em discussão, refere-se
à petição datada de 25 de novembro de 2013, razão pela qual não comprovaria a prática de 5 (cinco) atos concernentes ao ano de 2015. 2 – Distingue-se a controvérsia dos presentes autos à decidida, no RE nº 632.853
pelo STF (Tema 485), pois, em essência, não se busca com o presente mandamus uma nova correção de
prova ou revisão dos critérios aplicados pela banca, de forma a substitui-la, mas se combate a análise restritiva da comissão avaliadora que, de forma concreta, não considerou suficiente a documentação apresentada
pela impetrante para comprovar sua prática jurídica. 3 - Justificável a ingerência judicial em face de possível
restrição exacerbada da banca, na interpretação e aplicação da regra editalícia, capaz de desviar os objetivos
essenciais visados pelo certame público. Julgado do STJ admitindo o controle jurisdicional do ato administrativo reputado ilegal por exigências da comissão examinadora do concurso que condiciona o exame da
documentação, relativa à comprovação da prática jurídica, a elementos extrínsecos à regulação da Ordem. 4
- Em conjunta aferição à certidão de prática jurídica de fls. 89 e ao espelho processual de fl. 40, era acessível
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a informação de que a petição inicial do processo de nº 0815552-26.2015, embora datada de forma incorreta,
foi protocolada pelo próprio impetrante na data de 22/06/2015. Para tanto, verifica-se que a documentação
acostada pelo impetrante era suficiente para os fins da cláusula 12.2, I, do Edital, de forma que o caráter
eminentemente restritivo e condicionador da comissão examinadora, quanto aos meios de comprovação da
prática jurídica, não se coadunam aos critérios apontados pelo edital do certame, que exigia tão somente a
apresentação de certidão e a indicação da data da prática do ato. 5 - A decisão da Comissão conferiu interpretação restritiva aos documentos apresentados, de forma a exigir meios inequívocos de prova, para além
da previsão editalícia, em apego ao formalismo exagerado que deveria ser afastado pelo administrativismo
moderno pautado especialmente nos valores constitucionais. 6 - O ato administrativo combatido feriu o
postulado normativo da proporcionalidade, sob a justificativa abstrata de vinculação ao edital e garantia da
isonomia dos participantes, pois a documentação apresentada e as razões recusais suscitadas eram hábeis
(utilidade) e necessárias (necessidade) a ensejar a revisão da decisão que indeferiu a pontuação devida. Não
parece razoável sacrificar o direito do impetrante por mero erro referente à indicação da data na petição
acostada, quando a certidão já identificava a data de autuação do referido processo. Ainda, vulnerou-se a
efetiva realização dos corolários do concurso público que garantem a escolha dos melhores capacitados para
o ofício. Precedentes do Órgão Especial do TJCE. 7 – Concessão definitiva da segurança para determinar
que a autoridade coatora indicada confira ao impetrante a pontuação relativa ao exercício da advocacia, por
reconhecimento ao efetivo exercício de ato privativo, em quantidade suficiente, no ano de 2015, caso este
efetivamente preencha os demais requisitos previstos no edital do concurso. ACÓRDÃO: Vistos, relatados
e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conceder a segurança definitiva, nos termos do voto do
Relator. Fortaleza, 25 de junho de 2020 DESEMBARGADOR HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA
MÁXIMO Relator. (g.n.)
(TJ-CE - MS: 01291728620198060001 CE 0129172-86.2019.8.06.0001, Relator: HAROLDO CORREIA DE OLIVEIRA MAXIMO, Data de Julgamento: 25/06/2020, Órgão Especial, Data de Publicação: 25/06/2020)

Conclui-se, assim, que a Impetrante logrou êxito em comprovar o título decorrente da aprovação em cargo privativo de bacharel em direito, exigido no edital do certame, razão pela qual faz jus a
pontuação dele decorrente.
Neste diapasão, manifesta é a violação do direito líquido e certo da Impetrante e, consequentemente, o surgimento do seu direito subjetivo de que lhe seja atribuída pontuação no título referido.
Sendo assim, uma vez que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito líquido e certo, comprovado por prova documental inequívoca, e a partir da ponderação
acurada dos elementos acostados aos autos, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vê-se que encontra lastro a agitação manifestada pela postulante, fazendo jus à concessão
da segurança requerida.
Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para determinar a atribuição de nota à Impetrante na fase de títulos,
devido à sua aprovação em concurso público privativo de bacharel em Direito, qual seja, Analista
Judiciário - Área Judiciária,com a consequente alteração de sua classificação no certame.
*****
(TJBA – Mandado de Segurança nº 8001318-66.2020.8.05.0000. Seção Cível Público. Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado
em 27/05/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
ATIVA REJEITADA. SESAB. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº
002/2019. VAGAS DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO PARA CURSOS DA ÁREA
DE SAÚDE. EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO FINANCEIRA DAS
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PRIVADAS. VEDAÇÃO LEGAL
PREVISTA NO ART. 35, §1º, DA LEI Nº 13.019/2014. TRATAMENTO DIFERENCIADO EM RELAÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR PÚBLICAS. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E LEGALIDADE VIOLADOS. EDUCAÇÃO E SAÚDE. DEVERES DO ESTADO. PRECEDENTES LOCAIS E DO
STJ. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado Da Bahia (SEMESB/
ABAMES) contra ato comissivo supostamente praticado pelo Secretário de Saúde do
Estado da Bahia, concernente ao Edital de Chamamento Público nº 002/2019, publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia em 15/11/2019.
2. Preliminarmente, o Impetrado suscitou a ilegitimidade ativa ad causam da entidade
sindical, arguindo a existência de conflito objetivo de interesses entre grupos ou sujeitos que a integram, conflito esse que, se efetivamente verificado no processo, acarretaria a sua extinção sem exame de mérito, conforme entendimento do Superior Tribunal
de Justiça. No entanto, a preliminar não prospera, vez que o Impetrado não comprovou
a ocorrência do referido conflito de interesses, ônus que lhe incumbia, a teor do art.
373, II, do Código de Processo Civil. Outrossim, entende-se que é do próprio interesse
das Instituições de Ensino Superior (IES) privadas, representadas pelo Impetrante, não
arcar com os custos da contraprestação financeira que o Edital impugnado lhes exige.
Portanto, rejeita-se a supracitada preliminar.
3. No mérito, cinge-se a controvérsia em aferir acerca da possibilidade da Administração Pública de exigir, através de previsão editalícia, contraprestação financeira das IES
privadas, tal como consta no item nº 11 do Edital impugnado (id.5844034, fl.11), que
assim dispõe: “11. DAS CONTRAPARTIDAS 11.1. Para o acesso aos campos de ensino-aprendizagem pelas Instituições de Ensino Superior Privadas sem fins lucrativos e pelas
Instituições de Ensino Superior Privadas com fins lucrativos, será prestada contrapartida
através do pagamento de compensação financeira, considerando os valores unitários atribuídos a cada curso, por aluno/hora, nos moldes definidos pela tabela abaixo.”
4. Em sentido contrário, não se verifica exigência de mesma natureza quando da leitura
das contrapartidas exigidas das IES públicas, conforme se vislumbra do mesmo item
nº 11, só que do Edital de Chamamento Público nº 001/2019 (id. 5844024, fl. 9), abaixo
transcrito: “11. DAS CONTRAPARTIDAS.11.1 Para as IES públicas, a prestação da
contrapartida equivalente ao quantitativo de vagas adquiridas será efetuada por intermédio da realização de consultorias e/ou assessorias em temas e projetos de interesse
da SESAB, cessão de espaços para eventos de integração ensino serviço, laboratórios
técnicos destinados à qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde, vagas
em cursos de especialização, congressos e seminários sob sua responsabilidade para
servidores da SESAB que acompanham estagiários, a serem especificadas em plano de
trabalho próprio quando da formalização do convênio”.
5. Cotejando as previsões editalícias supratranscritas, conclui-se que, de fato, o Edital
de Chamamento Público nº 002/2019, em seu item 11.1, demanda das IES privadas
contraprestação financeira, mas não o faz em relação às públicas, das quais exige contraprestação diversa, impondo-lhes, portanto, ônus menos gravoso. Essa constatação
já é suficiente para concluir que há nítido tratamento diferenciado conferido às IES
públicas e privadas, privilegiando-se as primeiras em detrimento das segundas, sendo
indiferente o fato se tratarem de editais distintos, vez que o objeto e a finalidade de ambos é a mesma, qual seja, selecionar instituições de ensino superior para preencherem
vagas de estágios obrigatórios na SESAB para o ano de 2019, conforme item 1.1 dos
dois Editais supramencionados.
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6. Destarte, vislumbra-se a violação ao princípio constitucional da isonomia, segundo
o qual, como é sabido, impõe-se que seja conferido tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, no limite das suas desigualdades. Decerto que as IES públicas
não são iguais às privadas, mas a distinção entre ambas não justifica a desvantagem do
tratamento, feito pelo Edital nº 002/19, ao exigir destas últimas contraprestação financeira, ainda que a título de ressarcimento das despesas estatais.
7. Com efeito, se de um lado argumenta-se que a suspensão do Edital acentuará a crise
da saúde em virtude da morosidade gerada na formação de inúmeros profissionais de
saúde, do outro se pode argumentar que a oneração excessiva das IES privadas implica
em desestímulo destas a celebrar acordos/convênios de mútua cooperação como esses
firmados com a SESAB, fato que reduz significativamente o número de vagas para estágio obrigatório e, consequentemente, a formação de outros milhares de profissionais.
Afinal, a experiência prática é pré-requisito para concluírem a graduação, déficit esse
que também ocasiona o mesmo agravamento da crise sanitária.
8. Importante consignar que, ao prover as condições necessárias que possibilitam a
regular formação dos graduandos em cursos de saúde, o Estado, em última análise,
também está adimplindo seus deveres constitucionais de promover saúde e educação,
não podendo furtar-se ao cumprimento dessas obrigações, transferindo-as às IES privadas este ônus.
9. Registre-se, ainda, que a alegação do Impetrado de que o presente caso é regido pela
Lei nº 11.788/2008 não encontra guarida na jurisprudência consolidada deste Tribunal
de Justiça, assentada no entendimento de que é aplicável a Lei nº 13.019/2014, cujo art.
35, §1º veda expressamente a exigência de contraprestação financeira como requisito
para celebração da parceira. A supracitada norma, inclusive, revela-se coesa e harmônica com o próprio conceito de acordo de cooperação, insculpido no art. 2º, VIII-A, da
referida Lei.
10. Oportuno consignar, ainda, trecho do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
cuja manifestação corrobora com o entendimento aqui defendido, senão vejamos: (…)
Em epítome, a violação ao direito líquido e certo da impetrante reside nos seguintes
pontos: o instrumento convocatório para a realização de estágio em estabelecimento
de saúde contém restrições não amparadas por via legal, adota critérios desconhecidos
para adotar o descrimen entre instituições públicas e privadas e, por fim, não obstante
a natureza de acordo de cooperação (Lei n° 13.019/2014), há vedação legal para a exigência de contrapartida financeira como requisito para a celebração da parceira, razão
pela qual deve a ação em cuido ser julgada procedente. (id.7959082, fl.38)
11. Destarte, seja por força de toda a fundamentação retro, seja pela necessidade de
observância do art. 926 do CPC, o qual impõe aos tribunais o dever de “uniformizar
sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”, somente se pode concluir
que deve ser rechaçada a exigência da contraprestação financeira exigida das IES
privadas e prevista no item 11 do Edital nº 002/2019, sem prejuízo das demais previsões do instrumento convocatório, pois a necessidade aqui verificada não é a de
suspendê-lo em sua inteireza, acarretando uma morosa e indesejada reelaboração,
mas sim a de apenas excluir o aludido item e, para tanto, a concessão parcial da segurança é medida que se impõe.
SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA, NA ESTEIRA DO PARECER
MINISTERIAL.

345

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 800131866.2020.8.05.0000, de Salvador, em que é Impetrante SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA
– SEMESB/ABAMES e Autoridade Coatora o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA e interveniente o ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA VINDICADA, apenas para determinar a inaplicabilidade do item 11 do Edital impugnado, que prevê a necessidade de contraprestação financeira pelas Instituições de Ensino Superiores
privadas, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito
Substituta de 2º Grau.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo SINDICATO DAS ENTIDADES MANTENEDORAS DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SUPERIOR NO ESTADO DA BAHIA SEMESB/ABAMES, contra ato comissivo supostamente praticado pelo SECRETÁRIO DE SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA,concernente ao Edital de Chamamento Publico nº 002/2019, publicado no
Diário Oficial do Estado da Bahia em 15/11/2019.
RELATÓRIO
O Impetrante narra, em síntese, que o Edital visa a contratação de estágios obrigatórios na
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia - SESAB para o ano de 2020 e que, “após publicação da
portaria nº 1.107/2018, a SESAB em manifesta ilegalidade buscou subverter o formato que vigorava
anteriormente, com escopo de regulamentar os convênios/acordos de cooperação a serem celebrados com instituições de ensino superior para o preenchimento das vagas de estágio obrigatório de
graduação em estabelecimentos de saúde”.
Pretexta que foi da aludida portaria que “se seguiu, também por parte da SESAB, os editais de
chamamento publico de nº 001/2019 e nº 002/2019, este ultimo impugnado no presente mandamus”.
Aduz que, a Portaria nº 1.107/2018 previu, expressamente, em seu art. 13, a necessidade de
pagamento, por parte das instituições de ensino privadas, de contrapartida financeira, como condição para a celebração do convênio, o que ofende o princípio da isonomia entre as IES particulares
e públicas.
Daí porque sustenta que tal cláusula editalícia é ilegal e abusiva, conforme entendimento já
proferido em casos análogos por este E. Tribunal, no qual se vedou “a cobrança de qualquer contrapartida financeira das instituições de ensino superior”, determinou-se a suspensão do Edital para
que fosse reelaborado “sem demandar qualquer contrapartida financeira das instituições de ensino
superior, facultada a exigência, exclusivamente, do fornecimento de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) a serem utilizados durante o estágio”, decisões essas que inclusive vieram a ser
confirmadas posteriormente pelo STJ.
Assevera, ainda, que “no ano de 2018 o edital era único, enquanto no ano de 2019 o Estado
utilizou-se do subterfúgio de lançar dois editais distintos para mais uma vez exigir contrapartida
financeira das IES privadas nos Convênios de estágios em unidades de saúde mantidas pelo Estado
da Bahia”, de modo que se concedeu tratamento diferenciado entre instituições públicas e privadas,
exigindo das últimas “pagamento em pecúnia de determinada quantia”.
Adverte que o edital ora impugnado se destina ao chamamento de instituições de ensino superior privadas, enquanto que concomitantemente a SESAB também publicou “o edital de nº 001/2019
este destinado as instituições de ensino superior PÚBLICAS, em clara e manifesta distinção entres as
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IES publicas das privadas, privilegiando umas em detrimento das outras fato constatado ao efetuar
‘ranqueamento’, ALÉM DE EXIGIR contrapartidas diferenciadas”.
Desse modo, argui que, além de violar a isonomia, a distinção perpetrada pelo Edital em
testilha, ao desfavorecer as IED privadas, exigindo-lhes contrapartida financeira e baremas de pontuação mais rigorosos, macula também o princípio da legalidade estrita, face a distorção do próprio
conceito jurídico de convênio/acordo de cooperação previsto nos dispositivos da Lei nº 13.019/14
(art. 35, 1º c/c art. 45, I c/c art. 52) transformando a oferta de estágios num negócio, em completo
desserviço à sociedade.
Nestes termos, após frisar a presença dos requisitos que autorizam a medida liminar – aduzindo que “o perigo da demora resta caracterizado pelo fato de que o presente credenciamento, conforme o edital, poderá preterir vagas de estágios de umas IES em detrimentos de outras” - requereu a
sua concessão “para anular o ato administrativo que, de modo ilegal e arbitrário, instaurou o Edital
de Chamamento Público nº 002/2019, demandando que a SESAB refaça-o, prevendo que o ‘convênio’
(frise-se, acordo de cooperação) não demande qualquer contrapartida financeira/em pecúnia das
instituições de ensino privadas a serem contratadas”.
Subsidiariamente, rogou pelo seguimento do Edital em voga “sem a imposição contida em sua
cláusula 11.1, ficando assim, vedada a cobrança de qualquer contrapartida financeira das instituições de ensino superior, facultada a exigência, exclusivamente, do fornecimento de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) a serem utilizados durante o estágio”.
Regularmente distribuídos, a Relatora, anterior, proferiu o seguinte Despacho (ID nº 5909249,
p. 23): “Diante da impossibilidade de concessão da medida liminar, em Mandado de Segurança Coletivo, sem audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se
pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas, nos termos do § 2 º do art. 22 da Lei do Mandado
de Segurança, reservo-me para apreciar o pedido liminar após o referido prazo.”
O Estado da Bahia manifestou-se (ID nº 6467006, p. 28) sobre o pleito de tutela de urgência,
e o fez alegando, em suma, que a pretensão do Impetrante, além de absurda, está eivada de evidente
e incontrastável potencial “de provocar graves e irremediáveis prejuízos ao interesse público e
coletivo na efetivação das políticas públicas definidas para a infraestrutura de saúde pública no
Estado da Bahia e mesmo no campo educacional, com impactos nas ordens administrativa, social
e jurídica”.
Aduz que, caso seja deferida a liminar postulada,“teria relevante e gravoso impacto social e
nas área da saúde pública e educacional, repercutindo diretamente na formação profissional de mais
de 10.000 estudantes dos cursos de graduação da área de saúde”, cujos estudantes ficariam impossibilitados de concluírem, “ já que necessitam dos campos de prática disponíveis nos Estabelecimentos
de Saúde da Rede Própria Estadual para realização de estágio obrigatório”.
Essa seria a gravosa concessão, “notadamente no que se refere à anulação do processo em
curso e a realização de outro em seu lugar, o cumprimento desta obrigação de fazer inviabilizará o
acesso desses estudantes por, no mínimo, 01 (um) semestre aos Estabelecimentos de Saúde Estaduais,
provocando a descontinuidade dos estágios e o atraso, por conseguinte, na formação dos alunos de
inúmeras Instituições de Ensino Superior do Estado da Bahia, já que a Rede Privada de Saúde não
dispõe de vagas suficientes para atender à demanda”, dada a complexidade da contratação.
Sustenta, ainda, que outra consequência de enorme gravidade seria suprir da população “a
possibilidade de contar com o importantíssimo auxílio deles nos atendimentos médico-hospitalares
e ambulatoriais, tanto mais grave quando se vivencia, neste exato momento, situação de gravidade
inestimável e consequências incomensuráveis para a saúde pública nacional, regional e local, haja
vista a pandemia em espectro mundial recém-declarada pela OMS e o estado de calamidade da
saúde pública nacional igualmente declarado recentissimamente tendo em conta o incremento exponencial da contaminação a exigir infraestrutura médico-hospitalar no País e no Estado da Bahia
sabidamente inexistente”.
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Portanto, entende que é do interesse público “manter o processo seletivo para evitar atrasos na
conclusão dos cursos de mais de 10.000.00 estudantes da ÁREA DE SAÚDE, e manter o apoio por eles
prestado nas unidades hospitalares espalhadas por todo Estado da Bahia, razão pela qual não apenas
inexiste perigo de dano por parte do Impetrante, como o risco de dano inverso mostra-se imensurável”.
Esclarece que, acerca da contrapartida financeira exigida, “a metodologia utilizada para
definir o valor a ser repassado levou em consideração os custos por hora, fixos e variáveis, de cada
aluno que ingressa nos Estabelecimentos de Saúde, relacionados a gastos com pessoal, com materiais de expediente, de consumo e de higiene pessoal, bem como o percentual de um supervisor em
campo e os Equipamentos de Proteção Individual (EPI)”, razão pela qual o escopo da SESAB com
tal exigência “não é auferir lucro ou promover mais uma fonte de custeio do Estado, mas sim estabelecer valores que representem apenas o ressarcimento (parcial, vale ressaltar) dos custos e despesas
efetivamente incorridos pelo Estado quando da disponibilização de vagas de estágios em suas Unidades de Saúde, sem olvidar a razoabilidade e proporcionalidade da cobrança junto às Instituições
de Ensino Superior”.
Assim sendo, frisa que a remoção da cláusula 11 do Edital acarretará ônus excessivo ao Estado, uma vez que terá de arcar individualmente com os tantos custos gerados pelo “ fornecimento do
programa de estágios, em situação absolutamente injusta, irrazoável e desproporcional, visto como a
cadeira prática é parte integrante da formação do alunado em saúde tanto nas instituições de ensino
públicas quanto, especialmente, nas privadas, cuja atividade, conquanto nos segmento educacional,
tem cunho estritamente empresarial, objetivamente resultado (lucro) legítimo”
Portanto, insiste que não há falar em violação ao princípio da isonomia, já que se trata de mero
ressarcimento ao erário, assim como igualmente não há falar em violação ao princípio da legalidade
estrita, na medida em que supostamente não se aplica ao caso a Lei nº 13.019/14, que “trata das parcerias que tenham por finalidade executar política de fomento, colaboração ou cooperação (sem especificar os possíveis objetos)”, o que não é a hipótese em apreço, que em verdade trata “de parceria
para oferecimento de estágio obrigatório aos estudantes das IES, consoante autorizado pelo art. 9º
da Lei nº 11.788/2008”, sendo essa a legislação que aponta como aplicável, por ser mais específica,
daí porque “suas disposições prevalecem sobre as da Lei nº 13.019/2014”.
Lembra, por fim, que o Poder Judiciário não pode se imiscuir no mérito administrativo, que
goza de discricionariedade, em obediência ao princípio da Separação e Harmônia dos Três Poderes,
de calibre constitucional.
Nestas razões, após repisar que não se verifica plausibilidade do direito e perigo de dano inverso, pugnou pela não concessão da liminar.
Em Petição distinta (ID 7093986, p. 30), o Impetrado apresentou suas informações, alegando,
em preliminar, que “a legitimidade extraordinária ad causam, mesmo na forma do art. 8º, inciso III,
da CF, impõe a constatação de que a pretensão formulada se relaciona com a tutela de interesses coletivos da categoria ou mesmo individuais homogêneos”, o que não se vislumbra no caso em exame,
já que trata de “interesses individuais heterogêneos e conflitantes entre si de associados da mesma
entidade Impetrante”.
Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que há “ilegitimidade ad causam da entidade sindical, quando há conflito objetivo de interesses entre grupos ou sujeitos dela integrantes”.
Reforça os mesmos argumentos utilizados na Intervenção do Estado da Bahia e, após lembrar
que o interesse público goza de supremacia face ao particular, pediu o indeferimento da liminar e, ao
final, a denegação da Segurança vindicada.
Juntou os documentos que entendeu pertinentes para o regular deslinde da causa pelos ID’s
nºs 7093986 e 7094537.
Ao se manifestar sobre as alegações defensivas do Impetrado, o Impetrante atravessou Petição
(ID nº 7133755, p. 35), reafirmando os argumentos suscitados na Exordial, em especial o de que a SESAB
publicou dois editais distintos – um para IES privadas e outro para as particulares – com o único intuito
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de fracionar o Edital anterior suspenso parcialmente por decisão exarada deste E. Tribunal e, assim,
tentar de modo torpe “dar a falsa aparência de legalidade”, reiterando todos os pedidos da Vestibular.
Instado a se manifestar, o Ministério Público ofertou o Parecer nº 4.826/2020 (ID nº 7959082,
p. 39), opinando que, por força da jurisprudência consolidada neste E. Tribunal e no STJ no sentido de
rechaçar a exigência de contraprestação financeira das IES, deve-se conceder a Segurança vindicada.
O recurso foi distribuído para a Relatoria da Desembargadora Lígia Maria Ramos Cunha
Lima, que determinou a inclusão do feito em pauta para julgamento.
Ocorre que a referida Desembargadora foi afastada de suas funções, sendo o referido processo
retirado de pauta, no dia 27/08/2020, conforme deliberação em Sessão de Julgamento, pelo que fui
convocada para substituí-la, conforme Decreto Judiciário nº 911/2020, disponibilizado no DJe de
14/12/2020, publicado no dia 15/12/2020.
Em razão da deliberação do egrégio Tribunal Pleno, em Sessão Extraordinária Mista realizada
no dia 18 de Dezembro de 2019, o Presidente em Exercício do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
editou o Decreto Judiciário nº 47, de 21 de janeiro de 2020 (Dje nº 2.545), disponibilizado no dia 22
de janeiro de 2020, com republicação corretiva no Dje nº 2.551, disponibilizada no dia 30 de janeiro
de 2020, determinando que os processos nos quais o Desembargador afastado tenha lançado relatório
ou pedido dia sejam conclusos ao Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado para a vaga, como é o
caso dos presentes autos (artigo 2º, parágrafo único, do Decreto Judiciário nº 47/2020).
VOTO
Como mencionado alhures, trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado Da Bahia (SEMESB/
ABAMES) contra ato comissivo supostamente praticado pelo Secretário de Saúde do Estado da
Bahia, concernente ao Edital de Chamamento Público nº 002/2019, publicado no Diário Oficial do
Estado da Bahia em 15/11/2019.
Cediço que o mandado de segurança é remédio constitucional que visa à proteção de direito
comprovado por meio de prova documental inequívoca, não comportando dilação probatória. Em
vista disso, torna-se imprescindível que o direito pretendido seja líquido e certo, no qual se evidencia
de plano a sua incontestabilidade.
De início, o Impetrado suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da entidade sindical, eis que, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, há conflito
objetivo de interesses entre grupos ou sujeitos que a integram, conflito esse que, se efetivamente
verificado no processo, acarretaria a sua extinção sem exame de mérito. No entanto, a preliminar
não prospera.
Isso porque, em que pese a solidez do entendimento supramencionado, o Demandado não
logrou êxito em demonstrar a efetiva ocorrência do aludido conflito objetivo de interesses, limitando-se a alegar que “a imensa parte dos associados que aguardam a conclusão do procedimento, com
a consequente celebração do convênio, terão seus interesses frontalmente contrariados na demanda
protagonizada pelo Ente sindical na condição inusitada de substituto processual” (id.6081735), sem,
contudo, levar em consideração que é do próprio interesse das Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas, representadas pelo Impetrante, não arcar com os custos da contraprestação financeira que
o Edital impugnado lhes exige.
Ademais, em se tratando de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor,
incumbiria ao Impetrado o ônus da sua comprovação, a teor do que dispõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, na medida em que, repise-se, não demonstrou a
ocorrência do conflito objetivo de interesses no caso em tela, motivo pelo qual se impõe a rejeição da
preliminar de ilegitimidade passiva.
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Ultrapassada a referida questão prévia, no mérito, cinge-se a controvérsia em aferir acerca da possibilidade da Administração Pública de exigir, através de previsão editalícia, contraprestação financeira
das IES privadas, tal como consta no item nº 11 do Edital impugnado (id.5844034, fl.11), que assim dispõe:
11. DAS CONTRAPARTIDAS
11.1. Para o acesso aos campos de ensino-aprendizagem pelas Instituições de Ensino Superior Privadas
sem fins lucrativos e pelas Instituições de Ensino Superior Privadas com fins lucrativos, será prestada
contrapartida através do pagamento de compensação financeira, considerando os valores unitários
atribuídos a cada curso, por aluno/hora, nos moldes definidos pela tabela abaixo.
(grifos acrescidos)

Em sentido contrário, não se verifica exigência de mesma natureza quando da leitura das contrapartidas exigidas das IES públicas, conforme se vislumbra do mesmo item nº 11, só que do Edital
de Chamamento Público nº 001/2019 (id. 5844024, fl. 9), abaixo transcrito:
11. DAS CONTRAPARTIDAS.
11.1 Para as IES públicas, a prestação da contrapartida equivalente ao quantitativo de vagas adquiridas
será efetuada por intermédio da realização de consultorias e/ou assessorias em temas e projetos de interesse da SESAB, cessão de espaços para eventos de integração ensino serviço, laboratórios técnicos
destinados à qualificação de profissionais do Sistema Único de Saúde, vagas em cursos de especialização, congressos e seminários sob sua responsabilidade para servidores da SESAB que acompanham
estagiários, a serem especificadas em plano de trabalho próprio quando da formalização do convênio.
(grifos acrescidos)

Cotejando as previsões edilatícias supratranscritas, conclui-se que, de fato, o Edital de Chamamento Público nº 002/2019, em seu item 11.1, demanda das IES privadas contraprestação financeira, mas não o faz em relação às públicas, das quais exige contraprestação diversa, impondo-lhes,
portanto, ônus menos gravoso.
Essa constatação já é suficiente para concluir que há nítido tratamento diferenciado conferido
às IES públicas e privadas, privilegiando-se as primeiras em detrimento das segundas, sendo indiferente o fato se tratarem de editais distintos, haja vista que o objeto e a finalidade de ambos é a mesma,
qual seja, selecionar instituições de ensino superior para preencherem vagas de estágios obrigatórios
na SESAB para o ano de 2019, conforme item 1.1 dos dois Editais supramencionados.
Destarte, vislumbra-se a violação ao princípio constitucional da isonomia, segundo o qual,
como é sabido, impõe-se que seja conferido tratamento igual aos iguais e desigual aos desiguais, no
limite das suas desigualdades. Decerto que as IES públicas não são iguais às privadas, mas a distinção entre ambas não justifica a desvantagem do tratamento, feito pelo Edital nº 002/19, ao exigir das
IES privadas contraprestação financeira, ainda que a título de ressarcimento das despesas estatais.
Não se olvida que são inúmeros os gastos públicos, notadamente diante da situação atual de
pandemia do COVID-19, que demanda uma enormidade de recursos financeiros e hercúleo esforços
dos profissionais de saúde. No entanto, esse cenário pandêmico e de fragilização das estruturas públicas de saúde não pode ser utilizado como subterfúgio para amparar tratamento discriminatório, de
modo a infringir as garantias constitucionais.
Se, de um lado, argumenta-se que a suspensão do Edital acentuará a crise da saúde em virtude
da morosidade gerada na formação de inúmeros profissionais de saúde, do outro se pode argumentar
que a oneração excessiva das IES privadas implica em desestímulo destas a celebrar acordos/convênios de mútua cooperação como esses firmados com a SESAB, fato que reduz significativamente o
número de vagas para estágio obrigatório e, consequentemente, a formação de outros milhares de
profissionais. Afinal, a experiência prática é pré-requisito para concluírem a graduação, déficit esse
que também ocasiona o mesmo agravamento da crise sanitária.
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Noutro giro, refute-se, também, a tese de que a Administração não tem condições de arcar
com esses custos e precisa que as IES privadas os restituam, na medida em que é mais do que
notório o fato de que tais despesas sempre estiveram presentes nos planejamentos financeiros das
autoridades públicas.
Arcando com tais custos, inclusive, a Administração Pública cumpre, ainda que indiretamente, seu dever de prover à sociedade educação e saúde, nos termos do art. 196 c/c art. 205 da Magna
Carta, in verbis:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Art. 196. 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 promoção, proteção e recuperação.
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o
exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

Com efeito, ao prover as condições necessárias que possibilitam a regular formação dos graduandos em cursos de saúde, o Estado, em última análise, repise-se, também está adimplindo seus
deveres constitucionais de promover saúde e educação, não podendo furtar-se ao cumprimento dessas
obrigações, transferindo-as às IES privadas este ônus.
Registre-se, ainda, que a alegação do Impetrado de que o presente caso é regido pela Lei nº
11.788/2008 não encontra guarida na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, assentada
no entendimento de que é aplicável a Lei nº 13.019/2014, já que – embora até possa ser considerada,
no todo, mais genérica do que a alegada pelo Impetrado –, é nesta que consta previsão específica
aplicável ao caso em exame: veda-se expressamente a exigência de contraprestação financeira como
requisito para celebração da parceira.
Ao fazê-lo, portanto, viola-se a previsão contida no art. 35, §1º da Lei nº 13.019/2014, o qual
prevê o seguinte:
Art. 35, § 1º. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria,
facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento.
(grifos acrescidos)

A supracitada norma, inclusive, revela-se coesa e harmônica com o próprio conceito de acordo
de cooperação, insculpido no art. 2º, VIII-A, da mesma legislação, in verbis:
Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se:
(…)
VIII-A - Acordo de cooperação: instrumento por meio do qual são formalizadas as parcerias estabelecidas pela administração pública com organizações da sociedade civil para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco que não envolvam a transferência de recursos financeiros;

Tanto isso é verdade que foi interpretando esses mesmos dispositivos supratranscritos que este
E. Tribunal, em julgamento de casos análogos ao presente, entendeu pela impossibilidade de se exigir
contraprestação financeira das IES privadas. Confira-se os seguintes julgados, um deles inclusive
colacionado na manifestação ministerial de id.7959082:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO NA
ORIGEM. AÇÃO ORDINÁRIA. UNIFACS. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CONTRAPAR351
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TIDAS PREVISTAS EM TERMO DE CONVÊNIO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REDE
PÚBLICA HOSPITALAR PARA ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS OBRIGATÓRIOS. EXIGÊNCIA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COMO REQUISITO PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA. DEVE O ESTADO SE ABSTER DE CANCELAR O CONVÊNIO. DESCABIMENTO AO
MENOS ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº. 8031463-08.2020.8.05.0000, tendo como Agravante
a FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., sendo Agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os
Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, JULGANDO PREJUDICADO O
AGRAVO INTERNO.
(TJ-BA - AI: 80314630820208050000, Relator: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO,
PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/04/2021)
(...)
“Vale ressaltar, que o convênio firmado entre as IES e os estabelecimentos de saúde vinculados à SESAB, em verdade, assemelha-se a um acordo de mútua cooperação, em que as Instituições de Ensino
encaminham seus discentes, já em fase de conclusão de curso na área de saúde (Medicina, odontologia, Enfermagem, fisioterapia, dentre outros), para realização de estágio probatório. Essa é a definição
contida no art. 2º, VIII, da Lei nº 13.019/2014, que dispõe sobre regime jurídico das parcerias entre a
administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação, para a
consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em ambiente de colaboração, em
termos de fomento ou em acordos de cooperação.
(...)
Já o art. 35, § 1º daquele mesmo dispositivo legal expressamente prevê que para esse tipo de parceria
“Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, facultada a
exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de colaboração ou de fomento”.
(...)
Desse modo, resta demonstrado, ao menos em sede de cognição sumária, própria deste momento
processual, que o Edital de Chamamento Público nº 008/2018, não observou os ditames legais para
seleção de instituições de ensino interessadas em vagas de estágio obrigatório de graduação, conforme
previsto na lei nº 13.019/2014.”
(TJ-BA - Produção Antecipada de Provas: 80242225120188050000, Relator: SANDRA INES MORAES RUSCIOLELLI AZEVEDO, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Da leitura dos autos, é possível identificar a existência de interesse público na viabilização das atividades de estágio obrigatório a serem desenvolvidas por estudantes que pretendem a obtenção de diplomas
universitários e dependem, para tanto, do convênio firmado com os estabelecimentos estaduais de saúde.
Todavia, também é de interesse da coletividade que o ato administrativo por meio do qual o Estado formaliza tais convênios seja válido e observe as regras do ordenamento jurídico brasileiro.
A propósito, ao contrário do que alega o requerente, a decisão questionada fundou-se no exame da
legalidade do ato administrativo impugnado pelo mandado de segurança na origem, matéria sujeita à
apreciação do Poder Judiciário, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial. Nessa perspectiva, deve preponderar, na espécie, o exame do caso realizado pelo desembargador relator do mandado
de segurança, que entendeu que, “conforme disposto no art. 35, § 1º, da Lei nº 13.019/2014, não caberia
[...] a exigência de contrapartida financeira como requisito para celebração da parceria, apenas permitindo-se a exigência de contrapartida em bens ou serviços, o que já ocorria no regime anterior de
convênio a que estava submetida a Impetrante” (fl. 67).
(...)
(STJ, SUSPENSÃO DE SEGURANÇA Nº 3.059 – BA 2019/0018966-2, RELATOR : MINISTRO
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/01/2019)
(grifos acrescidos)

352

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Oportuno consignar, ainda, trecho do Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, cuja manifestação corrobora com o entendimento aqui defendido, senão vejamos:
(...)
Em epítome, a violação ao direito líquido e certo da impetrante reside nos seguintes pontos: o instrumento convocatório para a realização de estágio em estabelecimento de saúde contém restrições
não amparadas por via legal, adota critérios desconhecidos para adotar o descrimen entre instituições
públicas e privadas e, por fim, não obstante a natureza de acordo de cooperação (Lei n° 13.019/2014),
há vedação legal para a exigência de contrapartida financeira como requisito para a celebração da parceira, razão pela qual deve a ação em cuido ser julgada procedente.
(id.7959082, fl.38)

Destarte, seja por força de toda a fundamentação retro, seja pela necessidade de observância do art. 926 do CPC, o qual impõe aos tribunais o dever de “uniformizar sua jurisprudência
e mantê-la estável, íntegra e coerente”, somente se pode concluir que deve ser rechaçada a exigência da contraprestação financeira exigida das IES privadas e prevista no item 11 do Edital nº
002/2019, sem prejuízo das demais previsões do instrumento convocatório, pois a necessidade
aqui verificada não é a de suspendê-lo em sua inteireza, acarretando uma morosa e indesejada
reelaboração, mas sim a de apenas excluir o aludido item e, para tanto, a concessão parcial da
segurança é medida que se impõe.
Por fim, importante consignar que o reconhecimento pelo Judiciário do direito buscado nos
autos é providência legítima, que corrige ato ilegal praticado pela Administração Pública e não ultrapassa os limites democráticos de controle entre os Poderes, pelo que não há falar em violação ao
princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º, da Constituição Federal, tampouco em mácula
ao princípio da supremacia do interesse público, os quais jamais podem ser utilizados como subterfúgio para a prática de condutas ilegais, abusos e tolhimento de direitos legalmente amparados, como
é a hipótese do caso em apreço.
Ante o exposto, com fulcro no parecer ministerial e em toda a fundamentação retro, voto no
sentido de REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A
SEGURANÇA vindicada, para determinar a inaplicabilidade do item 11 do Edital impugnado, que
prevê a necessidade de contraprestação financeira pelas IES privadas.
Em tempo, deixo de condenar o Impetrado ao pagamento das custas processuais, face a isenção legal esculpida no art. 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, calhando lembrar que não cabe condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 25, da Lei do Mandado de Segurança.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8024897-43.2020.8.05.0000. Terceira Câmara Cível – Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 14/09/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FORTE INDÍCIO DE IRREGULARIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO
E DAS CONTRATAÇÕES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Encontram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência na Ação
Civil Pública, posto que existem fortes indícios de irregularidade das admissões realizadas por força do Processo Seletivo Simplificado, regulamentado pelo Edital 01/2020
do Município de Catu, que consistia em mera avaliação curricular.
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Há uma aparente não observância dos critérios constitucionais para a realização de
contratação emergencial, além da não obediência ao termo de ajustamento de conduta
firmado anteriormente entre a municipalidade e o Ministério Público, e ausência de
justificação legal acerca das vagas disponibilizadas, sendo imperativa a suspensão tanto dos efeitos do certame como das contratações dele decorrentes, tal como ordenado
pelo Magistrado singular. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 802489743.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CATU e como agravado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Catu em face do Ministério
Público, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Catu, que deferiu
o pedido de liminar nos autos da Ação Civil Pública, para suspender a realização de novas contratações pelo Município de Catu por força do edital 01/2020, bem como para que, em relação aos já
nomeados, o contrato seja igualmente suspenso até ulterior deliberação do juízo.
Aduziu o agravante, em síntese, que o pedido de liminar foi formulado em fevereiro do ano de
2020, sob a justificativa de que o Processo Seletivo engendrado pelo Município seria inconstitucional,
só tendo sido apreciada a tutela de urgência 6 meses depois, quando a situação fática já estava alterada
pela pandemia do COVID-19, inclusive em relação ao quadro funcional e às ações da administração
pública. Alegou ser contraditória a decisão, pois, apesar de ter reconhecido a discrepância entre o
cenário existente no ajuizamento do feito e o atual momento em que se proferiu a decisão interlocutória, determinou-se a suspensão dos contratos temporários existentes, em prejuízo aos serviços
essenciais do Município. Defendeu a vedação de demissão sem justa causa no período de 3 meses
anteriores à eleição, bem como a possibilidade de responsabilização pessoal do gestor pela prática de
conduta vedada. Sustentou que a contratação imediata de profissionais destina-se ao atendimento da
necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito das Secretarias Municipais, que o
cumprimento da decisão pode acarretar riscos à sociedade. Suscitou a presença dos requisitos legais
para o sobrestamento da decisão recorrida e requereu, no mérito, a sua reforma, especialmente no que
tange à manutenção dos contratos temporários.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, o Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da decisão agravada.
VOTO
Como visto, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Catu, que deferiu o pedido de liminar nos autos da Ação
Civil Pública, para suspender a realização de novas contratações pelo Município de Catu por força do
edital 01/2020, bem como para que, em relação aos já nomeados, o contrato seja igualmente suspenso
até ulterior deliberação do juízo.
Compulsando atentamente os autos, verifico que a decisão recorrida encontra-se acertada em
todos os seus termos, não merecendo provimento o recurso.
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Consoante se infere da petição inicial da Ação Civil Pública e da documentação a ela acostada, encontram-se presentes na origem os requisitos para a concessão da tutela de urgência, posto
que existem fortes indícios de irregularidade das admissões realizadas por força do Processo Seletivo
Simplificado, regulamentado pelo Edital 01/2020 do Município de Catu, que consistia em mera avaliação curricular.
Há uma aparente não observância dos critérios constitucionais para a realização de contratação emergencial, além da não obediência ao termo de ajustamento de conduta firmado anteriormente
entre a municipalidade e o Ministério Público, e ausência de justificação legal acerca das vagas disponibilizadas, sendo imperativa a suspensão tanto dos efeitos do certame como das contratações dele
decorrentes, tal como ordenado pelo Magistrado singular.
Inclusive, há que salientar-se que o decurso do lapso temporal de 6 meses entre a data do ajuizamento e a data da apreciação do pedido de urgência justificou-se pela instauração do contraditório
antes da prolação do decisão, não tendo o Município se desincumbido do ônus de demonstrar a legalidade das contratações, ao menos em sede de cognição não exauriente.
Outro argumento do recorrente que não se sustenta é a possibilidade de responsabilização
pessoal do gestor, caso haja a “demissão sem justa causa” dos contratados, pois a suspensão dos
contratos não se equipara à demissão, senão à restituição das coisas ao status quo ante, por força de
decisão judicial, em decorrência da patente nulidade do procedimento administrativo de contratação,
sendo esta a causa de possível responsabilização pessoal do gestor, e não o desligamento de pessoal
contratado de forma irregular, que constitui imperativo ético e moral. Nesta mesma direção, menciono precedente sob minha relatoria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO DE
CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES. PRIMAZIA DO
INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
O concurso público é instrumento constitucional para provimento definitivo de cargos públicos, amparado nos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência.
Havendo indícios de irregularidades perpetradas pela administração pública municipal, como a ausência de nomeação de todo os candidatos aprovados no certame anterior e ausência de prévio
estudo dos impactos orçamentários provocados pelo concurso público, resta correta a decisão que
determina a suspensão da realização das provas do certame nos autos da Ação Civil Pública, ante o
justo receio de dano irreparável a toda a sociedade, em decorrência da realização do concurso sem
que sejam apuradas as irregularidades apontadas. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJBA - Agravo
de Instrumento nº 0018547-20.2016.8.05.0000, Relator: Des. MOACYR MONTENEGRO SOUTO,
Publicado em: 13/08/2019)

Outrossim, no que pertine à alegação de que a suspensão das contratações afetaria o interesse
público, em decorrência das ações emergenciais atreladas ao combate ao Coronavírus, salienta-se que
as vagas disponibilizadas no Edital 01/2020 não estão diretamente relacionadas à área de saúde, correspondendo muito mais a atividades administrativas e educacionais, cujo funcionamento, inclusive,
encontra-se afetado pelas normas de distanciamento social.
O que se nota é que as vagas disponibilizadas para a área de saúde estavam elencadas no Edital 01/2019 (ID 45837842 dos autos de origem), que restou cancelado pela própria Prefeitura, com a
divulgação do novo Edital 01/2020, sem a repetição destas vagas (páginas 14 a 16, ID 458387888 dos
autos de origem), não havendo falar-se em dano ao interesse público.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
*****
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(TJBA – Mandado de Segurança nº 8016794-81.2019.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público.
Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Julgado em 27/02/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. DESNECESSIDADE. MÉRITO.
IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL
Nº 11.738/2008. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração,
eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da
administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos,
cuidando do controle e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados
ao Estado da Bahia.
II. Do mesmo modo, rejeita-se a arguição de que deve haver a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o Estado da Bahia e a União Federal, haja vista que o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.559.965/RS – Tema 582,
sob o rito dos repetitivos, firmou o entendimento de que a União é parte ilegítima para
figurar no polo passivo das ações em que se busca a implementação do piso salarial
nacional da educação básica.
III. O pedido de que haja a delimitação subjetiva da lide também não comporta acolhimento, uma vez que os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo
alcançam todos os associados, sendo irrelevante que a filiação tenha ocorrido após a
impetração do writ. Precedentes do STJ.
IV. MÉRITO. Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela Associação
dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB contra ato coator atribuído
ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, consistente na omissão em dar
cumprimento à Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério.
V. Compulsando os autos, verifica-se que o próprio Estado da Bahia, quando da sua
intervenção no feito, confessa que não tem dado efetividade à Lei Federal 11.738/2008,
por suposta insuficiência de recursos, de modo que a ilegalidade apontada no mandamus revela-se inconteste.
VI. A toda evidência, limitações orçamentárias não podem servir de fundamento para
o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, como é o caso do recebimento
de vantagens asseguradas por lei, consoante entendimento consolidado pelo Superior
Tribunal de Justiça.
VII. Por outro lado, é de se dizer que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI
4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da
Lei nº 11.738/2008.
VIII. Neste sentir, não se pode negar que a referida Lei é norma cogente, não se permitindo ao Estado da Bahia, com base em lamentos de ordem contábil, que se negue
a respeitar o esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação.
IX. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 801679481.2019.8.05.0000, em que figura como Impetrante a Associação dos Funcionários Públicos do
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Estado da Bahia – AFPEB e, como Impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia.
Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia em, a unanimidade, rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB contra ato supostamente ilegal atribuído
ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na omissão em
dar cumprimento à Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério.
Em suas razões iniciais, id. 4309874, a Impetrante aduziu que o Impetrado vem impondo aos
professores estaduais o pagamento de vencimentos básicos inferiores ao piso nacional definido pelo
Ministério da Educação, fixado, a partir de janeiro/2019, em R$2.557,73 (dois mil quinhentos e cinquenta e sete reais e setenta e três centavos), nos termos da Portaria Interministerial nº 6, de 26/12/18.
Asseverou que o STF já assentou a constitucionalidade da norma que instituiu o piso nacional,
bem como fixou critérios para a sua aplicação, quando do julgamento da ADI N.º 4.167/DF, definindo-se que apenas o vencimento básico da carreira do magistério deve ser considerado para fins de
observância do piso, excluindo-se demais vantagens remuneratórias.
Concluiu pugnando pela concessão da segurança, para assegurar o direito dos professores,
ativos/inativos e pensionistas, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional
do Magistério, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento ao quanto prescrito
na lei federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir
da impetração.
Acostou os documentos de ids. 4309874 e seguintes.
Comprovante do recolhimento das custas processuais no id. 4310336.
Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer de id. 5037235,
opinando pela concessão da segurança. Asseverou a importância de aplicação integral da Lei do Piso
Salarial, já que o seu regular implemento, além de evitar a paralisação da classe dos educadores, contribui imensamente para a valorização de uma profissão de extrema relevância nacional.
O Estado da Bahia interveio no feito, id. 5138729, suscitando, inicialmente, preliminar de
ilegitimidade passiva do Secretário da Administração do Estado da Bahia. Defendeu, outrossim,
que o litígio exige a formação de litisconsórcio necessário, haja vista que o ônus financeiro decorrente da eventual concessão da segurança será suportado não apenas pelo Estado da Bahia, mas
também pela União, diante da incapacidade dos recursos então existentes para suportar a majoração da despesa estadual.
Pontuou a necessidade de que haja a delimitação subjetiva da lide, nos termos do art. 21 da Lei
nº 12.016/2009, a fim de que eventual coisa julgada que venha a se formar desfavoravelmente ao Estado
da Bahia não se projete para quem não era, ao tempo do ajuizamento do writ, associado à Impetrante.
No mérito, arguiu a fragilidade da comprovação do direito líquido e certo reclamado pela Impetrante, afirmando ser imprescindível a devida demonstração de quais os docentes que supostamente
estão percebendo remuneração a menor do que o piso nacional fixado em 2019. Asseverou, ademais,
que apenas os profissionais do magistério com formação em licenciatura plena fazem jus à percepção
do piso nacional.
Ao final, pugnou pela denegação da segurança.
O Secretário da Administração do Estado da Bahia prestou informações no id. 5138765, defendendo que não se encontra no seu âmbito de atribuições a fixação de vencimentos ou subsídios
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dos professores da rede estadual de ensino. Defendeu que não praticou nem ordenou a prática do ato
coator, não possuindo, portanto, competência para desconstituí-lo.
O Estado da Bahia apresentou nova manifestação no id. 5423999, colacionando documentos
voltados a comprovar a insuficiência dos recursos transferidos pela União para fins da remuneração
dos professores da rede estadual.
Em razão da superveniência da Intervenção no Feito pelo Estado da Bahia, os autos foram
novamente remetidos à douta. Procuradoria de Justiça, possibilitando a apresentação de parecer
complementar.
Sobreveio, então, o opinativo ministerial de id. 5720518, ratificando o parecer anteriormente
apresentado, no sentido de que seja concedida a segurança.
VOTO
Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DA BAHIA – AFPEB contra ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na omissão em dar cumprimento à Lei nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério.
Antes de adentrar no mérito da impetração, cumpre enfrentar as questões preliminares suscitadas pelo ente público.
I. DA PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração
do Estado da Bahia, eis que cabe à referida autoridade planejar, executar e controlar as atividades da
administração em geral, bem como a execução da política de recursos humanos, cuidando do controle
e efetivo pagamento dos servidores civis e militares vinculados ao Estado da Bahia.
Sendo assim, tem-se que não houve erro na indicação da autoridade coatora.
II. DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADA.
Do mesmo modo, rejeita-se a arguição de que deve haver a formação de litisconsórcio passivo
necessário entre o Estado da Bahia e a União Federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.559.965/RS – Tema
582, sob o rito dos repetitivos, firmou o entendimento de que a União é parte ilegítima para figurar no
polo passivo das ações em que se busca a implementação do piso salarial nacional da educação básica,
cabendo à Justiça Estadual processar e julgar a lide.
Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS
DOS ARTS. 458, I, E 535, I E II, DO CPC/1973. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA. SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 28, PARÁGRAFO ÚNICO,
DA LEI N. 9.868/99; 267 E 295 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. APLICABILIDADE. MÉRITO. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES NO ÂMBITO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA
DA UNIÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DISPOSITIVO DO ART. 4º, CAPUT, E §§ 1º E 2º,
DA LEI N. 11.738/2008. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE, E, NESSA
EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ.
1.[...] 2. O Tribunal de origem não analisou, nem sequer implicitamente, os arts. 28, parágrafo único,
da Lei 9.868/1999 e 267 e 295 do CPC. Logo, não foi cumprido o necessário e indispensável exame
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da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente, a despeito da
oposição dos embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Nos termos do aresto recorrido, o dispositivo do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008, em questão, “é norma de direito
financeiro, que apenas atribui à União o dever de complementar a integralização do piso na hipótese
de o ente estadual não apresentar disponibilidade orçamentária para cumprir o valor fixado. Assim,
pela sua natureza, somente vincula os entes federados entre si, não chegando a determinar, nem de
longe, a responsabilidade da União pela implementação do piso. E isso não poderia ser diferente, já
que a majoração da remuneração de qualquer servidor público estadual - como o são os profissionais
de magistério que atuam na rede pública estadual - não pode ser determinada por um ente federal,
estranho ao vínculo de trabalho estabelecido”. 4. Assim, se alguma responsabilidade pode ser extraída
desse dispositivo legal, tal se refere, exclusivamente, à relação entre a União e o ente federativo que não
conseguir assegurar o pagamento do piso, na exata dicção do texto legal. 5.Como visto, as regras ora
analisadas são típicas de um federalismo cooperativo, o qual se estabelece entre os entes componentes
da Federação brasileira, não assegurando direitos de um particular diretamente em face da União,
no sentido de pleitear a percepção de verba salarial. 6. Nem se alegue a pertinência do julgamento
da ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, para com o caso em exame, porque, nessa ação direta de
inconstitucionalidade, a discussão girou em torno, justamente, das responsabilidades federativas. Dito
de outro modo: sobre a possibilidade de a União editar norma geral federal, com aplicabilidade para os
demais entes da Federação, e poder arcar, em uma visão de federalismo cooperativo, em relação aos
estados-membros e municípios, com o custeio da educação. Isso nada tem a ver com a possibilidade de
um particular buscar perante o Poder Judiciário, diretamente em face da União (que não é a sua fonte
pagadora), a complementação de parcela vencimental a que supostamente teria direito. 7. Tese jurídica
firmada: Os dispositivos do art. 4º, caput, e §§ 1º e 2º, da Lei n. 11.738/2008 não amparam a tese de que
a União é parte legítima, perante terceiros particulares, em demandas que visam à sua responsabilização pela implementação do piso nacional do magistério, afigurando-se correta a decisão que a exclui
da lide e declara a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o feito ou, em sendo a única
parte na lide, que decreta a extinção da demanda sem resolução do mérito. 8. Recurso julgado sob a
sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno deste
STJ. 9. Recurso especial conhecido, em parte, e, nessa extensão, improvido. (REsp 1559965/RS, Rel.
Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 21/06/2017)

Neste cenário, em se tratando de demanda que versa sobre o pagamento do piso nacional do
magistério, vislumbra-se a ilegitimidade passiva da União, de maneira a ilidir a hipótese de litisconsórcio passivo necessário.
III. DA DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE.
O Impetrado defende a necessidade de que haja a delimitação subjetiva da lide, nos termos
do art. 21 da Lei nº 12.016/2009, a fim de que eventual coisa julgada que venha a se formar desfavoravelmente ao Estado da Bahia não se projete para quem não era, ao tempo do ajuizamento do writ,
associado à Impetrante.
Sem razão, no entanto.
O tema encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os efeitos
da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam todos os associados, sendo irrelevante que a filiação tenha ocorrido após a impetração do writ. Vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. EXECUÇÃO INDIVIDUAL
DE TÍTULO JUDICIAL FIRMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Os efeitos da decisão proferida em mandado de segurança coletivo alcançam
todos os associados, ou parte deles, cuja situação jurídica seja idêntica àquela tratada na decisão
da impetração coletiva, sendo irrelevante que, no caso, a filiação à Associação impetrante tenha
ocorrido após a impetração do writ. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no
AREsp: 1377063 RJ 2018/0261193-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de
Julgamento: 16/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2019)
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Importa observar que a intenção do legislador, ao criar o mandado de segurança coletivo, foi
assegurar a proteção de um direito comum a um grupo de pessoas, através do exercício conjunto da
ação a ele correspondente, liberando os interessados dos entraves referentes à proteção individual
destes direitos.
Ademais, é certo que toda a categoria de professores do Estado da Bahia experimenta os efeitos
negativos da ilegalidade apontada no presente mandamus, independentemente da condição de associado.
Sendo assim, a decisão do mandado de segurança coletivo abrange todos os associados, sem
distinção temporal, beneficiando, inclusive, os futuros filiados.
IV. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
No mérito, adianta-se que a pretensão mandamental comporta acolhimento.
Compulsando os autos, constata-se que o Estado da Bahia tem deliberadamente descumprido
as determinações impostas na Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o Piso Nacional do Magistério.
Os contracheques apresentados nos ids. 4309878 e 4309880 demonstram que os professores
estaduais recebem vencimentos/subsídios inferiores ao piso salarial definido pelo Ministério da Educação, fato este, inclusive, que sequer foi negado pelo Estado da Bahia quando da sua intervenção no
feito.
Em verdade, o próprio Estado da Bahia confessa que não tem dado efetividade à Lei Federal
nº 11.738/2008, dizendo que “Como os recursos repassados pela União são manifestamente insuficientes, à vista das estimativas feitas anualmente pelo Estado da Bahia, e que a complementação,
por sua vez, também é insuficiente, não tem sido possível a adoção do valor do piso como vencimento básico inicial da carreira de magistério estadual para todos os que possuam licenciatura
plena” (id. 5138729).
No entanto, a toda evidência, limitações financeiras não podem servir de fundamento para o
não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, como é caso do recebimento de vantagens asseguradas por lei.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. PROGRESSÃO FUNCIONAL. CUMPRIMENTO DO
REQUISITOS LEGAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO PROVIDO. 1. Conforme o art.
10 da Lei Complementar n. 463/2012, do Estado do Rio Grande do Norte, a progressão funcional dos
Policiais Militares da PMRN ocorre de forma automática, após o cumprimento de 3 (três) anos de efetivo serviço em um determinado nível remuneratório. 2. As provas constantes dos autos demonstram
que o impetrante, na data do ajuizamento do writ, ocupava a posição de nível IV na carreira, quando,
na verdade, já possuía condição para o alcance do estágio seguinte. 3. A comprovação do não incorrimento “em qualquer hipótese de dedução ou não computação do tempo de serviço”, na forma do art.
373, II, do CPC/2015, é ônus que incumbia à autoridade coatora, a qual, inclusive, não negou o direito
alegado, apenas admitiu a inexistência de dotação orçamentária. 4. Como bem descrito pelo representante do Parquet local: [...] eventual alegação de ausência de previsão orçamentária para a implementação dos vencimentos do impetrante referente ao cargo atualmente ocupado não seria capaz, por
si só, de exonerar a Administração Pública de cumprir o seu dever de pagamento em observância da
determinação legal contida na Lei Complementar n.4633/2012. [...] Com efeito, não se pode conceber
que a execução de Lei, bem como de ato administrativo exarado pela própria Administração Pública
Estadual, estejam condicionados a qualquer discricionariedade que possa impedir a aplicação de lei
vigente, válida e eficaz, cerceando, consequentemente, direito dos servidores. 5. Recurso ordinário em
mandado de segurança a que se dá provimento. (STJ. RMS 53.719/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017) – Grifei.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES REMUNERATÓRIOS ESTABELECIDOS EM LEI COMPLE360
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MENTAR ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO. LRF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. INAPLICABILIDADE. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior proclama que os limites previstos nas normas
da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), no que tange às despesas com pessoal do ente público, não
podem servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como
é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. Precedentes: AgRg no AREsp 547.259/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 01/09/2014; AgRg no REsp 1.433.550/RN, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/08/2014; EDcl no AREsp 58.966/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/06/2012; AgRg no AREsp 464.970/RN, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 12/12/2014. 2. Agravo regimental não provido. (STJ
- AgRg no AREsp: 469589 RN 2014/0027361-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data
de Julgamento: 24/02/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2015)

A falta de recursos orçamentários voltados ao pagamento do piso nacional do magistério revela manifesta desobediência do Poder Executivo à Lei Federal nº 11.738/2008, não podendo ser utilizada, portanto, como pretexto para inviabilizar a efetivação do direito cuja tutela é perseguida no
presente mandado de segurança.
Importa mencionar, neste contexto, que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4167,
sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n.
11.738/2008) que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não
na remuneração global, observe-se:
CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE
PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda
parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º
da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores
do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para
dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de
modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional,
e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral
federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para
dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda
de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008.(STF - ADI: 4167 DF, Relator: Min.
JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 27/04/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-162
DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01)

Ademais, em sede de embargos de declaração, esclareceu-se a imediata aplicabilidade da norma, não havendo que se falar em extensão do prazo de adaptação fixado pela lei, nem em fixação de
regras específicas de reforço do custeio devido pela União. Confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPÓSITO MODIFICATIVO. MODULAÇÃO TEMPORAL
DOS EFEITOS DE DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
AGRAVO REGIMENTAL. EFICÁCIA DAS DECISÕES PROFERIDAS EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE FOREM OBJETO DE RECURSO DE EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PERDA DE OBJETO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. 1. A Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011, data do julgamento de
mérito desta ação direta de inconstitucionalidade e em que declarada a constitucionalidade do piso
dos professores da educação básica. Aplicação do art. 27 da Lei 9.868/2001. 2. Não cabe estender
o prazo de adaptação fixado pela lei, nem fixar regras específicas de reforço do custeio devido pela
União. Matéria que deve ser apresentada a tempo e modo próprios aos órgãos competentes. 3. Correções de erros materiais. 4. O amicus curie não tem legitimidade para interpor recurso de embargos de
declaração. Embargos de declaração opostos pelo Sindifort não conhecidos. 5. Com o julgamento dos
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recursos de embargos de declaração, o agravo regimental interposto da parte declaratória do despacho
que abriu vista dos autos à União e ao Congresso Nacional perdeu seu objeto. Recursos de embargos
de declaração interpostos pelos Estados do Rio Grande do Sul, Ceará, Santa Catarina e Mato Grosso
parcialmente acolhidos para (1) correção do erro material constante na ementa, para que a expressão
“ensino médio” seja substituída por “educação básica”, e que a ata de julgamento seja modificada, para
registrar que a “ação direta de inconstitucionalidade não foi conhecida quanto aos arts. 3º e 8º da Lei
11.738/2008, por perda superveniente de seu objeto, e, na parte conhecida, ela foi julgada improcedente”, (2) bem como para estabelecer que a Lei 11.738/2008 passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011.
Agravo regimental interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul que se julga prejudicado, por perda
superveniente de seu objeto. (STF - ADI 4167 ED, Relator(a):Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal
Pleno, julgado em 27/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 08-10-2013 PUBLIC
09-10-2013)

Neste sentir, não se pode negar que a Lei Federal nº 11.738/2008 é norma cogente, não se
permitindo ao Estado da Bahia, com base em lamentos de ordem contábil, que se negue a respeitar o
esteio mínimo de remuneração condigna aos profissionais da educação.
A propósito, precedentes jurisprudenciais desta Corte de Justiça, no julgamento de casos
análogos ao presente, em que se discutia a implementação do piso nacional do magistério em âmbito municipal:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. VEDAÇÕES DA LEI ELEITORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
LIMITE DE DESPESA DE PESSOAL. LRF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.1. A leitura conjunta da peça inaugural permite inferir, com razoável clareza, que o pleito principal
consiste na implementação do piso nacional dos professores da educação básica, não se limitando a
pretensão ao mês de março de 2012, razão pela qual não há que se falar em sentença extra petita. [...] 4.
Noutro giro, firme é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ no sentido de que os limites
orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal
do ente público, não podem servir de base para o descumprimento de direitos subjetivos do servidor.
5. O Supremo Tribunal Federal - STF, ao julgar a ADI 4167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa,
reconheceu a constitucionalidade da norma geral federal (n. 11.738/2008) que fixou o piso salarial
dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Não tendo o
município provado o seu cumprimento, ônus que lhe competia, restou caracterizado o direito líquido e
certo. Recurso conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária nos pontos não
impugnados. (TJ-BA - APL: 00008851320128050120, Relator: Des. José Edivaldo Rocha Rotondano,
Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/05/2018)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO.
SENTENÇA QUE DETERMINOU A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL
DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL Nº
11.738/2008 RECONHECIDA PELO STF ATRAVÉS DO JULGAMENTO DA ADI 4.167-DF. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CORAÇÃO DE MARIA. NÃO CONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DO OBJETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
EM REEXAME NECESSÁRIO (TJ-BA - APL: 00001711820128050067, Relatora: Desa. Lígia Maria
Ramos Cunha Lima, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2017)
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI Nº 11.738/08. PISO SALARIAL NACIONAL. ADEQUAÇÃO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO. REAJUSTE SALARIAL DA CATEGORIA.
APELO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Conforme enunciado n. 629 da Súmula do STF “a
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes”. Assim, sem fundamento a alegação de ilegitimidade ativa ad causam
aventada pelo Município apelante. No mérito, verifica-se que a Lei Federal nº 11.738/08, que regulamenta o artigo 60, III, e, do ADCT, instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais
do magistério público da educação básica, devendo, portanto, a Administração Pública adequar-se a
tal regulamentação. Precedentes. No caso sub judice, restou comprovado que os servidores da Edu-
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cação do Município de Macururé fazem jus ao pagamento do piso nacional da educação básica estabelecido na Lei nº 11.738/08, na forma como determinado pelo magistrado de piso. (TJ-BA - APL:
00003889420128050056, Relatora: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/06/2016)

Isto posto, havendo demonstração de que o vencimento pago aos professores estaduais é inferior ao piso nacional do magistério instituído pela Lei Federal nº 11.738/08, impõe-se a concessão da
segurança, para determinar que a autoridade coatora proceda a sua adequação.
Neste ponto, convém ressaltar que reputa-se suficiente a prova pré-constituída produzida no
mandamus, especialmente considerando a expressa confissão do ente estatal acerca da não adoção do
valor do piso como vencimento básico inicial da carreira de magistério estadual.
Oportuno mencionar, outrossim, que o reconhecimento do direito pleiteado não corresponde
ao estabelecimento de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, ou a ingerência de um poder
em outro, nem implica em afetação ao que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Primeiro porque a medida apenas garante que seja cumprida a legislação de regência quanto
ao vencimento correto a ser pago ao servidor; segundo porque tal situação não implica desobediência
à Lei de Responsabilidade Fiscal, já que, para o cumprimento desta lei, o gestor público deve adotar
outras medidas, sem nunca descumprir as normas ou suprimir direitos dos servidores.
Por fim, é de se observar que, ao contrário do que defende o Impetrado, o direito à percepção
do piso salarial não assiste apenas aos docentes com licenciatura plena, eis que, nos expressos moldes
do art. 62 da Lei nº 9394/96, é admitida a formação em nível médio para o exercício do magistério na
educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental. Vejamos:
Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso
de licenciatura plena, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação
infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.

V. CONCLUSÃO
Por tudo quanto exposto, na esteira do parecer ministerial, voto no sentido de rejeitar as preliminares e CONCEDER A SEGURANÇA, para assegurar o direito dos profissionais do magistério
público estadual, ativos e inativos/pensionistas que façam jus à paridade vencimental, nos termos da
EC nº 41/2003, à percepção da verba Vencimento/Subsídio no valor do Piso Nacional do Magistério,
proporcional à jornada de trabalho, definido a cada ano pelo Ministério da Educação, em atendimento
ao quanto prescrito na Lei Federal Nº 11.738/2008, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, com os devidos reflexos em todas as parcelas que têm o
vencimento/subsídio como base de cálculo.
*****
(TJBA – Embargos de Declaração nº 0000176-19.2009.8.05.0205.1. Quarta Câmara Cível. Relator: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 28/04/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO UNÂNIME QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. ALEGAÇÃO
DE CONTRADIÇÃO, INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, ACÓRDÃO MANTIDO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000176-19.2009.8.05.0205.1.EDCiv, em que figura como EMBARGANTE o MUNICÍPIO DE
MAETINGA e como EMBARGADO ANTONIO INACIO PEREIRA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 0000176-19.2009.8.05.0205.1.EDCiv, opostos pelo
MUNICÍPIO DE MAETINGA, contra o v. Acórdão que negou provimento à APELAÇÃO, assim ementado:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITO TRABALHISTA C/C COM REPARAÇÃO DE DANO MORAL. MUNICÍPIO DE MAETINGA. SERVIDOR
PÚBLICO, CELETISTA. RELAÇÃO JURÍDICA, COMPROVADA. AFASTAMENTO POR DOENÇA. LIMBO JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO-TRABALHISTA ENTRE O AFASTAMENTO E A
CONCESSÃO AUXÍLIO-DOENÇA. SUSPENSÃO DO VÍNCULO JURÍDICO, NÃO CONFIGURADO. INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO A EXONERAÇÃO DO APELADO POR DESÍDIA OU ABANDONO DA FUNÇÃO, INEXISTÊNCIA. VERBAS
DE CARÁTER CELETISTA, DEVIDAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, III E IV, CF). DANO MORAL, CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO, ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DA
RACIONALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, REJEITADA. PREJUDICIAL
DE PRESCRIÇÃO, REJEITADA. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.

Em suas razões (ID 12219595), o MUNICÍPIO EMBARGANTE, sustenta, em síntese, haver
contradição no Acórdão combatido, “no tocante ao não conhecimento da prescrição de algumas verbas salariais, especialmente a verba de dezembro de 2004 e o 13º salário referente ao ano de 2004”.
Conclui pugnando pelo acolhimento dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de ser revisto o v. Acórdão embargado.
Sem contrarrazões, consoante se infere da certidão ID 14278305.
VOTO
Tempestivo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, há que se sublinhar que, nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos
I, II e III, do CPC, os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO se destinam apenas a esclarecer obscuridade
ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existente no julgado e,
excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes, quando evidenciado algum desses vícios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO.
VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. REJEIÇÃO. I- A finalidade dos Embargos de Declaração é apenas garantir a compreensão clara e lógica da decisão, em sua
inteireza, nos exatos termos do artigo 1.022, I, II e III, do CPC, e, mesmo para efeito de prequestionamento, o julgado há de conter um dos vícios capaz de ensejar o acolhimento do recurso. II- Ao julgador
cabe apreciar a questão sem estar obrigado a julgá-la conforme o entendimento das partes, e sim com
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seu livre convencimento (CPC, art. 371), não sendo possível, ainda, o reexame da matéria. III- O tema
arguido foi exaustivamente apreciado, não comportando falar em vício, pois, o Acórdão concluiu pelo
improvimento do agravo de instrumento, e o fez, embasando-se nos documentos existentes nos autos,
na lei, doutrina e jurisprudência sobre o assunto discutido. IV- Evidenciada a ausência de vício no
Acórdão, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, com a consequente manutenção do decisum. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. (TJBA - Embargos de Declaração nº 0018077-86.2016.8.05.0000/50001,
Relator (a): Des Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 15.11.2017)

Não é outra a lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:
Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades
ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratórios. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem
quando houver dúvida na decisão (CPC, 535, I, redação da L 8950/94 1º)
(in Código de Processo Civil Comentado e legislação Extravagante, 9ª edição, São Paulo: RT,
2006, p. 785/786).

Analisando detidamente os autos, verifico que não assiste razão ao MUNICÍPIO EMBARGANTE, eis que, na realidade, busca desconstituir o Acórdão, pretendendo, muito além do exame dos
pressupostos condicionadores da adequada utilização dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pressupostos estes inocorrentes na espécie, rediscutir a própria matéria que constituiu objeto de apreciação
por esta colenda Câmara, através de sua Turma Julgadora.
Ademais, constou no v. Acórdão embargado:
[...]
Quanto à prejudicial de prescrição, sublinho, previamente, que esta pode ser arguida em qualquer momento e grau de jurisdição por se tratar de matéria de ordem pública, podendo, inclusive, ser declarada
de ofício.
[...]
Na hipótese em cotejo, trata-se de pagamento de verbas salariais e/ou decorrentes de relação de trabalho com o ente público, ou seja, hipótese de relação de trato sucessivo, atraindo a incidência da prescrição de forma relativa, verificada com o decurso do quinquênio previsto no artigo 1º do Decreto nº
20.910/32, em relação a cada uma das parcelas vencidas.
O entendimento é consolidado pelo Enunciado da Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça:
Súmula nº 98 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.
Ademais, acrescento que, tratando-se de pedido de indenização por danos materiais ou morais decorrentes da relação de emprego, ainda que no serviço público, o prazo prescricional aplicável é aquele
previsto no art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, de 5 (cinco) anos, contados da ocorrência da lesão,
observado o prazo de dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
Compulsando os autos, verifico que o feito originário foi ajuizado em 14.04.2009 (ID 6988496), visando a reparação de dano moral e a cobrança de verbas remuneratórias do mês de dezembro e 13º salário
dos anos de 2004, 2005 e 2006.
Outrossim, verifico que o limbo jurídico previdenciário-trabalhista, gerador do dano moral, em que o
Apelado permaneceu aguardando o processamento da renovação do pedido de auxílio-doença, designação de nova perícia e eventual apresentação de recurso administrativo, completamente desguarnecido de qualquer amparo financeiro, tendo que lidar com doença que o infligia, e, obviamente, o impunha
despesas com medicação e tratamentos, sem receber salários nem qualquer benefício previdenciário,
perdurou do seu afastamento, em 31.12.2004, até, exatamente, o deferimento do auxílio-doença, em
13.12.2006 (ID 6988504 – fl. 05).
Consigno, por fim, que o vínculo jurídico existente entre o Apelado e o município Apelante permane365
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ceu vigente até a concessão da aposentadoria por invalidez, em 26.12.2008 (ID 6988504 – fl. 07), eis
que, ao compulsar detidamente o caderno processual, não vislumbro a instauração de procedimento
administrativo visando a exoneração do primeiro.
Desse modo, na espécie, não restou configurada a prescrição, eis que as verbas pleiteadas são do
período compreendido entre 31.12.2004 e 13.12.2006, que o vínculo jurídico existente entre as partes
perdurou até 26.12.2008 e que a demanda originária foi ajuizada em 14.04.2009.

Há de se concluir, portanto, que os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos manifestam
pretensão recursal que visa, na realidade, de modo inadequado, absolutamente impróprio e inoportuno, um novo julgamento da causa.
Consigno, por oportuno, que o Juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se
aos fundamentos indicados pelas partes, tampouco a responder um a um a todos os seus argumentos.
Por conseguinte, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, inevitável a rejeição do recurso, devendo o v. Acórdão permanecer incólume.
Do exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 800713-66.2018.8.05.0073. Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 27/07//2021)
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO CONSTITUTIVA E CONDENATÓRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIDORA DO MUNÍCIPIO DE CURAÇÁ-BAHIA. PLEITO DE CONCESSÃO
DE ESTABILIDADE ECONÔMICA COM BASE NO ART. 76 DA LEI MUNICIPAL Nº 303/1998, DE 19 DE MARÇO DE 1988 (ESTATUTO DOS SERVIDORES
PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE CURAÇÁ À ÉPOCA). SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONTAGEM FICTA DO TEMPO DE SERVIÇO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ARREDONDAMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 95 DA LEI
MUNICIPAL Nº 303/1998. FINS ESPECÍFICOS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INDEVIDA A UTILIZAÇÃO DE BENEFÍCIO LEGAL ESTABELECIDO PARA FIM ESPECÍFICO À
OUTROS NÃO AUTORIZADOS EXPRESSAMENTE POR LEI. PRETENSÃO
DE CONTABILIZAÇÃO DE DIAS SUPOSTAMENTE TRABALHADOS SEM
A RESPECTIVA PORTARIA FORMAL DE DESIGNAÇÃO PARA O CARGO
EM COMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO
TEMPORAL DE 10 (DEZ) ANOS DE TEMPO DE SERVIÇO EM CARGO OU
FUNÇÃO COMISSIONADA QUANDO JÁ VIGENTE A LEI MUNICIPAL N.º
702/2016, PUBLICADA EM 02 DE MAIO DE 2016. LEGALIDADE DA ATUAÇÃO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DEVER DE
INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PLEITOS AUTORAIS. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO APELO DA PARTE RÉ. IMPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA.
- É fato incontroverso nos autos que, em 29 de abril de 2016, data em que a autora alega
ter protocolado o primeiro requerimento administrativo, contava com 09 (nove) anos e
346 (trezentos e quarenta e seis) dias, de exercício em funções gratificadas ou cargos
comissionados.
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- O parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal nº 303/1998, de 19 de março de 1988
(Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Curaçá à época) assegurou
ao servidor público um período ficto de tempo de serviço apenas e tão somente para
efeito de aposentadoria.
- O tempo de serviço decorrente do arredondamento previsto na norma em discussão
não corresponde a período de efetiva prestação de serviço público, mas apenas tempo
ficto outorgado para fins de concessão de aposentadoria. Não há qualquer previsão de
arredondamento de tempo de serviço para deferimento de estabilidade econômica.
- As normas que disciplinam a Administração Pública são interpretadas restritivamente, sendo indevida a utilização de benefício legal estabelecido para fim específico
à outros não autorizados expressamente por lei, sob pena de quebra da legalidade e
violação ao princípio da isonomia.
- Impossibilidade, no caso, de aplicação do parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal
n. 303/1998 e, portanto, da contagem ficta de tempo de serviço.
- Inovação da lide mediante alegação de que, além dos 09 (nove) anos e 346 (trezentos e
quarenta e seis) dias já declarados, teria trabalhado mais 19 (dezenove) dias entre outubro e novembro de 2010 no cargo em comissão, os quais não teriam sido contabilizados
pela Administração por “falha material na Portaria 186/2010”.
- Não tendo sido objeto de pedido ou causa de pedir na fixação dos contornos da lide
destinada ao reconhecimento do direito da requerente à estabilidade econômica nos
termos do art. 76 da Lei Municipal n.º 303/98, não haveria esse julgador que apreciar
a contagem dos pretendidos 19 (dezenove) dias de suposto exercício de funções gratificadas/cargos comissionados entre outubro e novembro de 2010, invocados pela parte
autora na petição intermediária.
- Nada obstante, para que não reste nenhuma dúvida, consigna-se que os documentos
trazidos pela parte junto àquela petição, em que pese demonstrem alguma atividade
laborativa, não são suficientes à comprovação de que efetivamente exerceu cargo em
comissão no período pretendido. Como cediço, para o exercício de cargo público em
comissão, é necessário ato formal da Administração, pautada no princípio da legalidade estrita. Exige-se, pois, a nomeação por Portaria, devidamente publicada em Diário
Oficial. Não havendo tal ato formal, o reconhecimento fático do labor só é possível
mediante comprovação robusta, o que não se verifica no caso dos autos.
- Não sendo o caso de aplicação da contagem ficta de tempo de serviço prevista no parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal n. 303/1998, muito menos do reconhecimento dos 19 (dezenove) dias de alegado exercício de cargo em comissão entre 15/10/2010
a 02/11/2010, resta forçoso concluir que, na data do suposto protocolo administrativo, a
autora ainda não havia implementado o direito à estabilidade, por quaisquer das Leis.
Os 10 anos de tempo de serviço na função e, portanto, a aquisição do direito à estabilidade, se deu quando já vigente a Lei Municipal n.º 702/2016, publicada em 02 de
maio de 2016, razão pela qual improcede o pleito autoral de declaração da estabilidade
econômica nos termos do art. 76 da Lei Municipal 303/1998.
- Patente a legalidade da atuação administração pública municipal ao conceder o benefício à autora com base na Lei Municipal nº. 702/16, não há que se falar em dever de
indenização, seja pelo aspecto material, seja pelo moral.
- Provimento à apelação interposta pelo Município de Curaçá/Ba, para reformar a
sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos autorais e, por conseguinte,
negando-se provimento ao apelo da parte autora.
- Inversão dos ônus da sucumbência, condenando a autora nos honorários advocatícios
fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c §4º,
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III do CPC/2015, suspendendo-se, no entanto, citada condenação, em razão do benefício da gratuidade, com base no no §3º, do art. 98, do CPC/2015. Não há que se falar em
honorários recursais, pois, tendo a sentença condenado o Município réu, não há o que
se majorar (como prevê o §11º do art. 85 do CPC/2015).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas n. 800071366.2018.8.05.0073, em que figuram como apelantes e apelados VANUSA BEZERRA DOS SANTOS SOARES e MUNICIPIO DE CURACA.
ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em dar provimento à apelação interposta pelo Município de Curaçá/Ba (Id
n. 12381786), para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos autorais e, por
conseguinte, negar provimento ao apelo da parte autora (Id n. 12381778), nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Cuidam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença prolatada em ação
constitutiva e condenatória proposta por VANUSA BEZERRA DOS SANTOS SOARES contra o
MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BAHIA, perante o Juízo da Vara dos Feitos de Consumi, Cíveis e Comerciais da Comarca de Curaçá/BA.
Pleiteou a autora a concessão de estabilidade econômica com base no art. 76 da Lei Municipal
303/98, vigente a época em que alega ter solicitado, na via administrativa, o primeiro pedido de reconhecimento deste direito (29/04/16), quando contava com 3.631 (três mil, seiscentos e trinta e um)
dias de exercício em função gratificada ou cargo de provimento em comissão, o que corresponde a
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de efetivo serviço. Isso porque a administração
púbica municipal lhe concedeu o benefício com base no requerimento datado de 24/10/16, sob a égide
da Lei Municipal nº. 702/16, publicada em 02 de maio de 2016.
Adota-se, como próprio, o relatório da sentença impugnada conforme Id n.12381771, que julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer à autora o direito à estabilidade econômica nos
termos do artigo 76 da Lei Municipal n. 303/1998, restando afastados os pleitos de indenização por
danos materiais e morais.
Em suas razões (Id n. 12381778), a parte autora explica que é funcionária do Município em
questão por mais de 10 (dez) anos e assim, faz jus a estabilidade econômica, conforme legislação de
regência (art. 76 da Lei Municipal n.º 303/1998) vigente a época em que solicitou, via administrativa,
o reconhecimento de seu direito.
Aduz que, apesar da sentença ter reconhecido o seu direito à estabilidade na forma pretendida,
“[...] negou-lhe o direito de receber o pagamento do período compreendido entre o requerimento
administrativo e a prolação da respeitável sentença, qual corresponde as perdas e danos sofridos
pela mesma em decorrência da inércia e má-fé do Município”, deixando de observar o documento de
Id n. 18596534, consistente no primeiro pedido formulado perante a Administração, em 29 de abril de
2016, conforme estabelecido no art. 76 da Lei Municipal n.º 303/1998, vigente a época.
Sustenta que “[...] o Município de Curaçá – Bahia, agiu a causar perdas e danos a parte Autora da presente demanda, sem justificativa, ferindo assim direito líquido e certo da mesma. Deixando
ela em situação econômica difícil, causando abalos psíquicos, vergonha e demais sentimentos que
deixam uma pessoa abalada.”
Alega que dano material sofrido decorre das perdas salariais sofridas no período de novembro de
2016 a dezembro de 2018, em decorrência da aplicação de Legislação posterior ao seu direito adquirido,
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e até ao seu requerimento de concessão. Defende que, sendo reconhecido o seu direito, resta comprovado que faz jus ao recebimento dos valores corrigidos do mês de abril de 2016 até a presente data.
Invoca a responsabilidade objetiva do Município pela lesão ao patrimônio e ao estado psíquico da parte autora, razão pela qual requer a reforma parcial da sentença, para condenar o réu ao
pagamento de dano material no valor de R$ 94.606,21 (noventa e quatro mil, seiscentos e seis reais e
vinte e um centavos), referente à diferença de salário e 13.º salário, e dano moral no montante de R$
25.758,00 (vinte e cinco mil, setecentos e cinquenta e oito reais), corrigidos.
Pugna, ainda, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e a condenação do réu nos
honorários advocatícios de sucumbência, em 15% sobre o valor da condenação.
Já o Município de Curaçá/Ba apresentou suas razões recursais no Id n. 12381786, informando
que o benefício da estabilidade econômica foi requerido pela autora e deferido pelo MM. Juízo a quo
com fundamento no artigo 76 da Lei Municipal nº. 303/98 (Antigo Estatuto dos Servidores Públicos
Civis do Município de Curaçá). Explica que tal direito foi ratificado pela Lei Municipal nº. 702/2016
(Novo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Curaçá).
Defende que o benefício de incorporação de gratificação deve observar a norma de regência
vigente ao tempo em que concedida, sendo necessário, em cada caso concreto, um exercício de avaliação e interpretação para constatar a subsunção da situação funcional do servidor a previsão legal
existente a época do requerimento para concessão de estabilidade econômica.
Aduz que, no caso dos autos, é fato incontroverso que no dia em que alega ter protocolado o
primeiro requerimento (29/04/16), a autora não possuía os requisitos legais para a obtenção do benefício almejado (estabilidade econômica), isto é, ser efetiva e ter exercido por 10 (dez) anos contínuos
ou não função gratificada ou cargo de provimento em comissão, porquanto confessa de que, à época,
contava apenas com 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, restando provado nos autos,
na verdade, 3.631 (três mil, seiscentos e trinta e um) dias de exercício em função gratificada ou cargo
de provimento em comissão, o que correspondia a 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 11 (onze) dias de
efetivo serviço, restando-lhe ainda 19 (dezenove) dias para atender aos requisitos legais para o benefício ora em discussão, considerando que a lei exige o exercício por um período de 10 (dez) anos, ou
seja, 3.650 (três mil, seiscentos e cinquenta) dias.
Chama atenção que, da exegese do art. 95 da Lei Municipal nº. 303/98, norma embasadora da
decisão vergastada, extrai-se que o tempo de serviço decorrente de arredondamento, não corresponde a período de efetiva prestação de serviço público, mas apenas tempo ficto outorgado para fins de
concessão de aposentadoria, não havendo qualquer previsão de arredondamento de tempo de serviço
para deferimento de estabilidade econômica.
Explica que a Lei Municipal nº. 303/98, em seu artigo 95, reproduzindo o art. 101, da Lei
Federal nº. 8.112/903, assegurou ao servidor público, para efeito de aposentadoria, um período ficto
de tempo, com o objetivo de compensar os servidores que tiveram aumentado, pela Constituição de
1967, o tempo para aposentadoria. E por ser assim, não pode ser utilizado a não ser para o fim a que
foi destinado, vale dizer, para a aposentadoria.
Acrescenta que, com a declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 101 da
Lei Federal nº. 8.112/90 na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 609-6/DF (08/02/96), o parágrafo
único do art. 95 da Lei Municipal nº. 303/98 passou também a ser inconstitucional, sendo mais um
motivo impeditivo para sua aplicação no caso sub examine.
Alega que, não bastasse o argumento anterior, o arredondamento previsto na legislação municipal
em comento configura, na verdade, contagem de tempo fictício na apuração para fins de aposentadoria do
servidor público, o que vai de encontro à vedação inserida no texto constitucional pela Emenda Constitucional nº 20/98, que acrescentou o § 10º ao art. 40 da Constituição da República, com a seguinte redação:
“§ 10º: A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.”
Aduz, então, que o art. 95 da Lei Municipal nº. 303/98, de 19 de março de 1998, ao menos
no tocante à possibilidade de arredondamento para fins de aposentadoria, não foi recepcionado pela
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Emenda Constitucional nº 20/98, de 15 de dezembro de 1998, de modo que utilizado, apenas, para os
benefícios requeridos e concedidos a servidores públicos anteriormente à Emenda Constitucional nº
20/98, quando não havia proibição de contagem de tempo ficto para aquela finalidade.
Lembra que, inobstante a inconstitucionalidade, a hipótese de aplicação do parágrafo único do
art. 95 da Lei Municipal nº. 303/98 estaria restrita à aposentadoria, não sendo cabível a interpretação
extensiva da norma, por ausência de previsão legal, porquanto a Administração, por ser submissa ao
princípio da legalidade, não pode levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa.
Conclui, assim, que levando-se em conta que o processo administrativo (005/2016) de concessão da Estabilidade Econômica da autora seguiu os trâmites legais, estabelecidos na Lei Municipal nº
702/2016 (Novo Estatuto do Servidor Público Municipal de Curaçá) que são: servidor efetivo ou estável que tiver exercido por 10 (dez) anos, contínuos ou não, função gratificada ou cargo de provimento
em comissão, a improcedência total dos pedidos autorais é medida que se impõe.
Requer, desta forma, a reforma in totum da sentença atacada, com o consectário provimento
do recurso, para o fim de julgar inteiramente improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os
ônus da sucumbência, bem como adicionando percentual extra de honorários recursais, na forma do
artigo 85, § 11, do CPC.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora no Id n. 12381794, e pela parte ré no Id n.12381795.
Subiram os autos. Neste Tribunal, distribuídos a Segunda Câmara Cível, nela tocou-me a função de Relator.
Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao
tempo em que, solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, I, do CPC/2015.
VOTO
Como visto, cuidam-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas contra sentença prolatada em ação constitutiva e condenatória proposta por VANUSA BEZERRA DOS SANTOS SOARES
contra o MUNICÍPIO DE CURAÇÁ-BAHIA, perante o Juízo da Vara dos Feitos de Consumi, Cíveis
e Comerciais da Comarca de Curaçá/BA.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação, recebendo-os em ambos os efeitos, com esteio no artigo 1.012, caput do CPC-2015. Ressalte-se que à autora foi
concedido o benefício da justiça gratuita na ação de origem (Id n. 12381721), e não verifico elementos
aptos a infirmar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pela
requerente, razão pela qual estendo o referido benefício ao presente recurso.
Pois bem. Pleiteou a autora a concessão de estabilidade econômica com base no art. 76
da Lei Municipal 303/98, vigente a época em que alega ter solicitado, na via administrativa, o
primeiro pedido de reconhecimento deste direito (29/04/16), quando contava com 3.631 (três mil,
seiscentos e trinta e um) dias de exercício em função gratificada ou cargo de provimento em
comissão, o que corresponde a 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de efetivo
serviço. Isso porque a administração pública municipal lhe concedeu o benefício com base no
requerimento datado de 24/10/16, sob a égide da Lei Municipal nº. 702/16, publicada em 02 de
maio de 2016.
A sentença impugnada julgou parcialmente procedente a ação, para reconhecer à autora o
direito à estabilidade econômica nos termos do artigo 76 da Lei Municipal n. 303/1998, restando afastados os pleitos de indenização por danos materiais e morais.
Esclareceu o MM Juiz a quo que a controvérsia sobre a data de protocolo do requerimento
administrativo da autora é irrelevante para o julgamento da demanda, na medida m que “[...] o im370
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portante é se a requerente adquiriu o direito à época da legislação anterior, isso sim, é fundamental,
pois o que vale é a substância e não a forma, claro, dentro dos prazos legais referentes à prescrição
ou decadência.”
Ato contínuo, reconhecendo que a parte autora possuía, à época, 09 (nove) anos, 11 (onze)
meses e 16 (dezesseis) dias de tempo de serviço em cargo ou função comissionada, mas aplicando o
arredondamento previsto no parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal n. 303/1998, concluiu o magistrado de origem que a demandante preencheu o requisito temporal de 10 (dez) anos dentro dos parâmetros estabelecidos à época pela citada Lei 303/1998, razão pela qual não poderia a Administração
ter-lhe aplicado a lei posterior (Lei Municipal nº 702/2016, publicada no diário oficial do Município
em 02 de maio de 2016).
Ocorre que, de fato, como alegado na apelação da parte ré, a aplicação do parágrafo único
do art. 95 da Lei Municipal n. 303/1998, no presente caso, não se mostra acertada, sendo forçoso
reconhecer que a autora, em verdade, não completou o requisito temporal de 10 (dez) anos dentro dos
parâmetros estabelecidos à época pela citada Lei Municipal 303/1998.
Com efeito, dispunha a Lei Municipal nº 303/1998, de 19 de março de 1988 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Município de Curaçá à época), Id n. 12381780:
“SEÇÃO V
Da Estabilidade Econômica
Art. 76 - Ao servidor efetivo que tiver exercido por 10 (dez) anos contínuos ou não, função gratificada
ou cargo de provimento em comissão, é assegurada estabilidade econômica.
[….]
CAPÍTULO VI
Do Tempo de Serviço
Art. 94 - É contados para todos os efeitos o tempo de serviço público prestado regularmente ao município de Curaçá.
Art. 95 - A contagem do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerado o ano como de 365 (trezentos e sessentas e cinco) dias.
Parágrafo único: Feita a conversão, os dias restantes, até 182 (cento e oitenta e dois), não serão computados, arredondado-se para 1 (um) ano, quando excederem este número, para efeito de aposentadoria.”

Da simples leitura do comando normativo supra, vê-se que o parágrafo único do art. 95 assegurou ao servidor público um período ficto de tempo de serviço apenas e tão somente para efeito
de aposentadoria.
Segundo explicado pelo Município réu, “[...] a Lei Municipal nº. 303/98, em seu artigo 95,
reproduzindo o art. 101, da Lei Federal nº. 8.112/903, assegurou ao servidor público, para efeito de
aposentadoria, um período ficto de tempo, com o objetivo de compensar os servidores que tiveram
aumentado, pela Constituição de 1967, o tempo para aposentadoria.”
O tempo de serviço decorrente do arredondamento previsto na norma em discussão não corresponde a período de efetiva prestação de serviço público, mas apenas tempo ficto outorgado para
fins de concessão de aposentadoria. Não há qualquer previsão de arredondamento de tempo de serviço para deferimento de estabilidade econômica.
Com cediço, as normas que disciplinam a Administração Pública são interpretadas restritivamente, sendo indevida a utilização de benefício legal estabelecido para fim específico à
outros não autorizados expressamente por lei, sob pena de quebra da legalidade e violação ao
princípio da isonomia.
Casos análogos já foram apreciados em diversas oportunidades pelo colendo Superior Tribuna
de Justiça, que assim decidiu:
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“MAGISTRADO ADMINISTRATIVO. APOSENTADO. ARREDONDAMENTO DE TEMPO DE
SERVIÇO. CÔMPUTO FICTO. CONTAGEM PARA FINS DE ADICIONAL. QUINQÜÊNIO.
IMPOSSIBILIDADE.
- O tempo de serviço deferido ao recorrente com base na Lei Estadual 6.174/70 não corresponde a período de efetiva prestação de serviço público, mas apenas tempo ficto outorgado para fins de concessão
de aposentadoria.
- A benesse concedida pela norma regente circunscreve-se às hipóteses de aposentadoria e disponibilidade, não havendo previsão de arredondamento de tempo de serviço para deferimento de gratificação
quinquenal.
- Recurso ordinário improvido.
(RMS 7.177/PR, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2002, DJ
08/04/2002, p. 285)” (grifou-se).
“ADMINISTRATIVO. FUNCIONARIO DO ESTADO DO PARANA. CONTAGEM FICTA DE
TEMPO DE SERVIÇO PARA APOSENTADORIA. LEI ESTADUAL N. 7.050, DE 1978. I - A LEI
N. 7.050, DE 1978, DO ESTADO DO PARANA, ASSEGUROU AO SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL, PARA EFEITO DE APOSENTADORIA, UM PERIODO FICTO DE TEMPO, COM O OBJETIVO DE COMPENSAR OS SERVIDORES QUE TIVERAM AUMENTADO, PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967, O TEMPO PARA INATIVAÇÃO. PORQUE ESSE TEMPO DE SERVIÇO NÃO
PASSA DE UMA FICÇÃO LEGAL, NÃO PODE SER UTILIZADO PARA OUTRA FINALIDADE
SENÃO AQUELA INSCRITA NA LEI. NÃO SERVE, POIS, PARA OBTENÇÃO DE GRATIFICAÇÃO QUINQUENAL II - RECURSO IMPROVIDO.” (ROMS 232/PR, Relator Ministro Carlos
Velloso, DJ de 28.05.1990).” (grifou-se).
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROMOTOR DE JUSTIÇA. TEMPO DE SERVIÇO
MUNICIPAL. CONTAGEM. EFEITOS. 1. O TEMPO DE SERVIÇO PUBLICO PRESTADO AO
MUNICIPIO SERA COMPUTADO OBRIGATORIAMENTE PARA OS EFEITOS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE, NO AMBITO ESTADUAL SUA CONTAGEM, PARA OUTROS
EFEITOS, INCLUSIVE ADICIONAIS POR QUINQUENIOS, SOMENTE NO CASO DE TEXTO
LEGAL EXPRESSO, SENDO A INTERPRETAÇÃO NA ESPECIE RESTRITIVA. 2. RECURSO ORDINARIO IMPROVIDO.” (ROMS 5565/PR, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de
03.02.1997).” (grifou-se).

In casu, é fato incontroverso nos autos (não impugnado por nenhuma das partes) que em 29
de abril de 2016, data em que a autora alega ter protocolado o primeiro requerimento administrativo,
contava com 09 (nove) anos e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias, de exercício em funções gratificadas ou cargos comissionados. Assim, não sendo o caso de aplicação do parágrafo único do art. 95
da Lei Municipal n. 303/1998 e, portanto, da contagem ficta de tempo de serviço, como visto acima,
resta inconteste que, naquela data, a autora ainda não havia implementado o direito à estabilidade,
por quaisquer das Leis.
Quanto ao referido tempo de exercício em cargo comissionado - 09 (nove) anos e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias -, esclareça-se que foi utilizado pela própria parte autora em sua exordial,
inclusive, descrevendo as Portarias de designação correlatas. Da leitura daquela petição inicial, denota-se que o pedido (declarar o direito da requerente a estabilidade econômica nos termos do art. 76
da Lei Municipal n.º 303/98) teve como causa de pedir o arredondamento daquele período de efetivo
serviço nos moldes do parágrafo único do art. 95 da Lei Municipal n. 303/1998, de modo a atingir os
10 (dez anos) exigidos. Confira-se os trechos da exordial (Id n.12381705):
“Em 29 de abril de 2016, quando já possuía 3.631 (três mil, seiscentos e trinta e um) dias, ou seja 09
(nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, que equivalem a 09 (nove) anos e 346 (trezentos e
quarenta e seis) dias, de exercício em funções gratificadas ou cargos comissionados, a Requerente
protocolou junto ao setor de Recursos Humanos requerimento, solicitando estabilidade econômica,
conforme dispõe o art. 76 da Lei Municipal n.º 303/98, de 19 de abril de 1998, qual versava sobre o
Estatuto do Servidor Público Municipal (doc. 2).
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[…]
Dessa forma não há dúvida que o direito da requerente deveria ter sido analisado sob a ótica da Lei
Municipal n.º 303/98, da mesma forma que está evidenciada a sua perfeita adequação aos requisitos
exigidos em lei com relação ao lapso temporal obrigatório para configuração do direito à estabilidade,
posto que, como já exposto, a requerente possui 3.631 (três mil, seiscentos e trinta e um) dias, ou seja
09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias, que equivalem a 09 (nove) anos e 346 (trezentos
e quarenta e seis) dias, de exercício em funções gratificadas ou cargos comissionados, quais, por força
do parágrafo único do art. 95 deste Instrumento Legal, devem ser arredondados para 10 (dez) anos.”
(grifou-se).

Em que pese delimitados na exordial pedido e causa de pedir na forma acima retratada - já
rechaçada neste julgamento (ante a impossibilidade de utilização da contagem ficta) -, vale registrar,
para que não se alegue omissão, que, durante o trâmite da ação de origem, após contestação do Município réu, apresentou a parte autora petição intermediária (Id n. 12381745), inovando os contornos
da lide com o seguinte argumento:
“A autora ainda sem acreditar que o município tendo plena convicção de que lhe faltaria 19 (dezenove)
dias, não tenha atendido o requerimento ( id: 18596867) mostrando ter o conhecimento do tempo em
que afirma faltar, através da documentação apresentada ao qual comprova que a servidora teria sido
prejudicada por um erro material da portaria (ao invés de retroagir a 15/10/10 retroagiu a 03/11/10) ao
qual faltam nos cálculos apresentados pela própria Prefeitura em sede de Contestação 19 (dezenove)
dias do seu tempo de serviço (comprovado pela movimentação da folha de pagamento, totalmente
informatizada encaminhado por representante do sistema da folha de pagamento via e-mail da servidora e declaração assinada no ano de 2017, pela servidora municipal ocupante do cargo de Secretária
Municipal da época do pedido (anexo 3).
[…]
Junta-se também aos autos por meio do (anexo 4), documento comprovando que a Servidora Vanusa
Bezerra dos Santos Soares (autora), exerceu o cargo de Chefe de Recursos Humanos durante os meses
de Outubro e Novembro do ano de 2010, INTEGRALMENTE, sem INTERRUPÇÃO, notando-se falha Material na Portaria 186/2010 a qual só foi expedida de maneira equivocada em 11/11/2010, quando
deveria ser na data de 15/10/2010.
Todos os documentos que podem e vão comprovar que a Autora agiu de boa fé e que está sendo prejudicada pela parte Ré, estará sendo juntada aos autos.
Comprovação: Arquivo de folha de pagamento; arquivo de consignado; arquivo de prestação de contas
do TCM; declaração de erro material; relatório de movimentação da folha de pagamento durante o mês
outubro e novembro do ano de 2010 sem interrupções. ” (grifos nossos)

Segundo a parte autora, além dos 09 (nove) anos e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias já
declarados, teria trabalhado mais 19 (dezenove) dias entre outubro e novembro de 2010, os quais
não teriam sido contabilizados pela Administração por “falha material na Portaria 186/2010”. Tal
alegação, feita na petição intermediária de Id n. 12381745, voltou a ser trazida pela autora em sede de
contrarrazões ao apelo do Município (Id n. 12381794).
Destaca-se que os alegados 19 (dezenove) dias de suposto exercício de cargo em comissão,
que não teriam sido contabilizados no cômputo dos já mencionados 09 (nove) anos e 346 (trezentos
e quarenta e seis) dias, não foram apresentados pela demandante como causa de pedir no pleito do
reconhecimento da estabilidade, tanto assim que sequer foram analisados na sentença recorrida.
Tratando-se de supostos dias de exercício não constantes formalmente nas Portarias de designação de funções gratificadas/cargos comissionados anexados na ação para fins de reconhecimento
da estabilidade, deveria a parte autora ter formulado, em sua exordial, pedido precedente de reconhecimento judicial dos dias alegadamente trabalhados; ou, no mínimo, apresentá-lo como causa de pedir
ao alegado implemento dos requisitos do direito à estabilidade.
Necessário era que tal reconhecimento fosse objeto expresso do presente processo – o que não
ocorreu –, especialmente considerando que, dos documentos anexados pela demandante aos Ids ns.
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12381716 e 12381717, extrai-se ter sido objeto de requerimento administrativo anterior, rejeitado pelo
Município com a seguinte conclusão:
“[...] Em face do exposto, emitimos o presente, no sentido de ser indeferido o pedido de revisão da estabilidade econômica da Requerente, pois a mesma não comprovou o exercício de cargo em comissão no
período de no período de 15 de outubro de 2010 a 02 de novembro de 2010, bem como em face do princípio da legalidade, pois é necessário ato formal de nomeação de cargo comissionado, com a devida
Portaria, e com a publicação desta em Diário Oficial, o que não foi comprovado neste procedimento.”

Assim, não tendo sido objeto de pedido ou causa de pedir na fixação dos contornos da lide
destinada ao reconhecimento do direito da requerente à estabilidade econômica nos termos do
art. 76 da Lei Municipal n.º 303/98, não haveria esse julgador que apreciar a contagem dos pretendidos 19 (dezenove) dias de suposto exercício de funções gratificadas/cargos comissionados
entre outubro e novembro de 2010, invocados pela parte autora na petição intermediária de Id n.
12381745.
Nada obstante, para que não reste nenhuma dúvida, consigna-se que os documentos trazidos
pela parte junto àquela petição (Ids. ns. 12381745 a 12381757), em que pese demonstrem alguma atividade laborativa, não são suficientes à comprovação de que efetivamente exerceu cargo em comissão
no período pretendido (15/10/2010 a 02/11/2010).
Como cediço, para o exercício de cargo público em comissão, é necessário ato formal da
Administração, pautada no princípio da legalidade estrita. Exige-se, pois, a nomeação por Portaria,
devidamente publicada em Diário Oficial. Não havendo tal ato formal, o reconhecimento fático do
labor só é possível mediante comprovação robusta, o que não se verifica no caso dos autos.
Em sentido diverso, o que se extrai dos autos é a exoneração da servidora em 15/10/2010 do
cargo comissionado que ocupava, por meio do Decreto nº 065/2010, para fins de redução de despesas,
prevendo-se no Decreto, inclusive, a suspensão de todas as respectivas gratificações (Id n. 12381709,
pgs 11/13). A demandante apenas voltou a ser nomeada formalmente pela Portaria nº 186/2010 (Id n.
12381709, pgs 15/16), na qual consta expressamente a retroação dos seus efeitos à 03/11/2010, e não à
15/10/2010, como pretende.
Por tudo quanto exposto, reafirma-se, pois, que, em 29 de abril de 2016, data em que a autora alega ter protocolado o primeiro requerimento administrativo, contava, de fato, apenas com 09 (nove) anos
e 346 (trezentos e quarenta e seis) dias, de exercício em funções gratificadas ou cargos comissionados.
E, não sendo o caso de aplicação da contagem ficta de tempo de serviço prevista no parágrafo
único do art. 95 da Lei Municipal n. 303/1998, muito menos do reconhecimento dos 19 (dezenove)
dias de alegado exercício de cargo em comissão entre 15/10/2010 a 02/11/2010, como amplamente visto acima, resta forçoso concluir que, na data do suposto protocolo administrativo, a autora ainda não
havia implementado o direito à estabilidade, por quaisquer das Leis. Os 10 anos de tempo de serviço
na função e, portanto, a aquisição do direito à estabilidade, se deu quando já vigente a Lei Municipal
n.º 702/2016, publicada em 02 de maio de 2016, razão pela qual improcede o pleito autoral de declaração da estabilidade econômica nos termos do art. 76 da Lei Municipal 303/1998.
Patente a legalidade da atuação administração pública municipal ao conceder o benefício à
autora com base na Lei Municipal nº. 702/16, não há que se falar em dever de indenização, seja pelo
aspecto material, seja pelo moral.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento à apelação interposta pelo Município de Curaçá/
Ba (Id n. 12381786), para reformar a sentença recorrida, julgando-se improcedentes os pedidos autorais e, por conseguinte, negando-se provimento ao apelo da parte autora (Id n. 12381778).
Por fim, inverte-se os ônus da sucumbência, condenando a autora nos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I c/c §4º, III do
CPC/2015, suspendendo-se, no entanto, citada condenação, em razão do benefício da gratuidade,
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com base no no §3º, do art. 98, do CPC/2015. Não há que se falar em honorários recursais, pois,
tendo a sentença condenado o Município réu, não há o que se majorar (como prevê o §11º do art. 85
do CPC/2015).
*****
(TJBA - Apelação Cível nº 8085954-93.2019.8.05.0001. 2ª Vice Presidência. Relator: Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 22/06/2021)
APELAÇÃO. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE PROCEDIMENTO
ORDINÁRIO. PRELIMINAR. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. POLÍCIA CIVIL.
REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL. AÇÃO
AJUIZADA 22 (VINTE E DOIS) ANOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº
7.146/97 DO ESTADO DA BAHIA. PRESCRIÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS
CONCRETOS. APLICAÇÃO DE TESE ANUNCIADA EM JULGAMENTO
DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR)
Nº 0006411-88.2016.8.05.0000. PRECEDENTE DESSA CORTE DE JUSTIÇA.
PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDENAÇÃO
EM VERBA SUCUMBENCIAL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 – A Gratificação de Função Policial postulada pela parte Apelante foi extinta pela Lei
Estadual nº 7.146/97, de modo que, embora a sentença faça menção a uma lei distinta (Lei
Estadual nº 7.145/97), a pretensão de restabelecimento da referida gratificação cessou 5
(cinco) anos após a entrada em vigor da referida lei. Logo não há se falar em nulidade da
sentença que reconheceu a prescrição, até porque a parte Apelante deixou transcorrer 22
(vinte e dois) anos para requerer a reimplantação da referida gratificação.
2 - Como bem destaca a sentença, essa Corte de Justiça, quando do julgamento do
IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, tratou de matéria idêntica a que ora se examina.
Com efeito, tanto a Lei Estadual nº 7.145/97, que trata da Gratificação de Atividade Policial para os Policiais Militares do Estado da Bahia, quanto a Lei Estadual nº 7.146/97,
que trata da Gratificação de Atividade Policial para os Policiais Civis do Estado da
Bahia, ao suprimirem as referidas gratificações, constituíram ato único de efeito concreto, conforme tese jurídica reconhecida no referido IRDR.
3 – No que se refere à condenação da parte Autora/Apelada no ônus da sucumbência,
resta plenamente cabível, pois o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça
não obsta a sua condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsão dos parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC.
4– REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de RECURSOS SIMULTÂNEOS DE
APELAÇÃO (processo nº 8085954-93.2019.8.05.0001) em face da sentença proferida pelo Juízo
da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados
LETICIA SANTOS AMARAL e o ESTADO DA BAHIA.
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ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LETICIA SANTOS AMARAL e DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO interposto
pelo ESTADO DA BAHIA, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO (processo Nº 808595493.2019.8.05.0001) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados LETICIA SANTOS AMARAL e o
ESTADO DA BAHIA.
Adoto, como parte integrante deste, o relatório constante da sentença proferida pelo Juízo de
origem (ID 15972367), a saber:
“R. Hoje.
Vistos, examinados, etc.
Cuidam os mencionados autos de Procedimento Comum ajuizado por LETICIA SANTOS AMARAL
devidamente qualificada nos autos, em face do ESTADO DA BAHIA, com o intuito de obter o direito
ao restabelecimento da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM).
A temática debatida nestes autos envolve, em breve síntese, o restabelecimento da Gratificação de
Função Policial Militar a Policial Militar do Estado da Bahia.
São os termos do sucinto relatório, passo a completar o ato sentencial.”

O feito foi extinto em razão do acolhimento da prescrição, conforme dispositivo abaixo
transcrito:
“Diante do exposto, e mais do que consta nos autos, inclusive, com fundamento no entendimento em
sede de IRDR, DECLARO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO e determino a extinção do feito, com
resolução do mérito, fulcrado no art. 487, inciso II do Código de Processo Civil vigente.
Na ausência de recurso voluntário, arquive-se os autos com baixa na distribuição.
P.I”

As partes litigantes opuseram Embargos de Declaração (ID’s 15972370 e 15972371), sendo
ambos rejeitados pela decisão constante do ID 15972373.
Inconformada, a parte Autora interpõe Recurso de Apelação (ID 15972377). Defende a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: a) preliminarmente, defende a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação – julgamento extra petita; b) no mérito, sustenta que, durante 15 anos,
recebeu a Gratificação de Função Policial – GFP, mas que tal gratificação foi retirada no ano de 2007.
Que não pode ser acolhida a preliminar de prescrição do fundo de direito pois a sua pretensão está
amparada em relação jurídica de trato sucessivo.
O Estado da Bahia, por sua vez, postula a reforma da sentença no sentido de que seja retirado
o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, condenada a parte Autora ao pagamento do
ônus sucumbencial. Que, na hipótese de não acolhido tal pleito, seja ressalvada a hipótese de cobrança
das custas processuais e honorários advocatícios em havendo alteração da capacidade econômica da
parte Autora.
Embora regularmente intimados, apenas a parte Autora apresentou contrarrazões ao recurso
(ID 15972382).
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VOTO
Conforme relatado, trata-se de RECURSOS SIMULTÂNEOS DE APELAÇÃO (processo Nº
8085954-93.2019.8.05.0001) em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelantes e Apelados LETICIA SANTOS AMARALe o ESTADO DA BAHIA.
1 - Do recurso interposto por LETICIA SANTOS AMARAL
Inconformada, a parte Autora interpõe Recurso de Apelação (ID 15972377). Defende a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: a) preliminarmente, defende a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação – julgamento extra petita; b) no mérito, sustenta que, durante 15 anos,
recebeu a Gratificação de Função Policial – GFP, mas que tal gratificação foi retirada no ano de 2007.
Que não pode ser acolhida a preliminar de prescrição do fundo de direito pois a sua pretensão está
amparada em relação jurídica de trato sucessivo.
1.1 – Da preliminar de nulidade da sentença.
Alega a parte Apelante que o Juízo de origem, ao apreciar o pedido, teria abordado matéria
distinta daquela postulada na inicial. Aduz, nesse sentido, que o seu pedido se refere a direitos relacionados à Polícia Civil e não à Polícia Militar, como equivocadamente entendeu o julgador a quo.
Sem razão a parte Apelante.
A fundamentação da sentença, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, examina especificamente o pedido da parte Apelante. Com efeito, importa observar que a parte Apelante, em sua
petição inicial (ID 15972346) se insurge contra os efeitos da Lei Estadual nº 7.146 de 27 de agosto
de 1997, que extinguiu a Gratificação de Função Policial - GFP, substituindo-a pela Gratificação de
Atividade Policial - GAP, sob o argumento de que a natureza jurídica da GFP é distinta da GAP.
Inobstante o julgador de origem faça referência ao IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000, em
que se discutia o reconhecimento da prescrição de pedido relativo à Gratificação de Habilitação da
Polícia Militar – GHPM, o entendimento ali firmado foi o de que a extinção da referida gratificação,
quando da edição da Lei Estadual nº 7.145/97, tratou-se de ato único, de efeitos concretos e imediatos.
Assim, o mesmo entendimento aplica-se ao presente caso. Com efeito, a Gratificação de Função Policial postulada pela parte apelante foi extinta pela Lei Estadual nº 7.146/97, de modo que, embora a sentença faça menção a uma lei distinta (Lei Estadual nº 7.145/97), a pretensão de restabelecimento da referida gratificação cessou 5 (cinco) anos após a entrada em vigor da referida lei. Logo não
há se falar em nulidade da sentença que reconheceu a prescrição, até porque a parte Apelante deixou
transcorrer 22 (vinte e dois) anos para requerer a reimplantação da referida gratificação.
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA.
1.2 - Do mérito.
Em relação ao mérito, sustenta a Apelante que, durante 15 anos, recebeu a Gratificação de
Função Policial – GFP, e que não pode ser acolhida a preliminar de prescrição do fundo de direito pois
a sua pretensão está amparada em relação jurídica de trato sucessivo.
Sem razão a parte Apelante.
Como bem destaca a sentença, essa Corte de Justiça, quando do julgamento do IRDR nº
0006411-88.2016.8.05.0000, tratou de matéria idêntica a que ora se examina. Com efeito, tanto a Lei
Estadual nº 7.145/97, que trata da Gratificação de Atividade Policial para os Policiais Militares do
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Estado da Bahia, quanto a Lei Estadual nº 7.146/97, que trata da Gratificação de Atividade Policial
para os Policiais Civis do Estado da Bahia, ao suprimirem as referidas gratificações, constituíram ato
único de efeito concreto, conforme tese jurídica reconhecida no referido IRDR. Vejamos:
“A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM através da lei Lei Estadual
n° 7.145/1997 constitui ato único de efeitos concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento
da aludida gratificação ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n°
20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei”.

Desse modo, plenamente cabível a aplicação do mesmo entendimento no caso em apreço. Precedente dessa Corte de Justiça no mesmo sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS CIVIS. REIMPLANTAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL, EXCLUÍDA DEPOIS DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 7.146/97.
PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE ANUNCIADA EM JULGAMENTO DO INCIDENTE DE
RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0006411-88.2016.8.05.0000. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
O art. 17 da Lei nº 7.146/97 instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP) e, junto com o art. 24,
que excluiu todas as vantagens anteriormente existentes, estabeleceu verdadeira alteração do regime
jurídico relativo à parcela variável da remuneração dos policiais civis estaduais. Consoante tem decidido o STJ, tratando-se de ato de efeito concreto, com supressão de vantagem recebida pelo servidor,
ocorre a prescrição do próprio fundo de direito, e o lapso prescricional é contado a partir do momento
da publicação do provimento restritivo, afastando-se a aplicação do Enunciado da Súmula nº 85 do
próprio STJ. Diante disso, decorridos quase 16 (dezesseis) anos entre a publicação da Lei Estadual nº
7.146/1997 e o ajuizamento da ação, em 07/12/2012, afiguram-se prescritas as pretensões formuladas
na petição inicial, devendo ser reformada a sentença recorrida.
A Seção Cível de Direito Público ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº
0006411-88.2016.8.05.0000, firmou a seguinte tese jurídica: “A supressão da Gratificação de Habilitação Policial Militar – GHPM através da lei Lei Estadual n° 7.145/1997 constitui ato único de efeitos
concretos, sujeitando-se a pretensão de restabelecimento da aludida gratificação ao prazo prescricional
de 05 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32, a atingir o próprio fundo do direito, contados da publicação da lei”. Vale ressaltar que, como é cediço e foi ressaltado pelos apelados em seus
embargos declaratórios (fls. 198-199), há “absoluta identidade entre legislação que trata a Gratificação
de Atividade Policial para os Policiais Militares (Lei Estadual nº 7.145/97, de 19 de agosto de 1997) –
que foi objeto da análise do IRDR – e a Gratificação de Atividade Policial para os Policiais Civis do
Estado da Bahia (Lei Estadual n.º 7.146, de 19 de agosto de 1997)”, razão pela qual o entendimento
manifestado no IRDR é plenamente cabível ao caso em exame. Com efeito, nos termos do disposto
no inciso VI do art. 222 do RITJBa, a referida tese jurídica deve ser aplicada a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito, consoante dispõe o art. 985, I, do
CPC, como no caso dos autos. (Apelação nº 0409082-55.2012.8.05.0001, Relatora Maria Purificação da
Silva, Primeira Câmara Cível, publicado em 12.02.2019).”

Diante do exposto, não merece acolhimento a pretensão da parte Autora/Apelante.
2 - Do recurso interposto pelo ESTADO DA BAHIA.
O Estado da Bahia, por sua vez, postula a reforma da sentença no sentido de que seja retirado
o benefício da gratuidade da justiça e, consequentemente, condenada a parte Autora ao pagamento do
ônus sucumbencial. Que, na hipótese de não acolhido tal pleito, seja ressalvada a hipótese de cobrança
das custas processuais e honorários advocatícios em havendo alteração da capacidade econômica da
parte Autora.
Colhe-se dos autos que a parte Autora comprovou, quando do ajuizamento da ação, possuir
rendimentos insuficientes para arcar com o pagamento das custas processuais (ID 15972351). De fato,
após os descontos legais e outros decorrentes de empréstimos, a parte autora, à época, recebia pouco
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mais de R$3.000,00 (três mil reais). Logo, descabida a pretensão do Estado da Bahia, quando defende
o afastamento do benefício da gratuidade da justiça.
Contudo, no que se refere à condenação da parte Autora/Apelada no ônus da sucumbência
resta plenamente cabível, pois o fato de a parte ser beneficiária da gratuidade da justiça não obsta a
sua condenação no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsão
dos parágrafos 2º e 3º do artigo 98 do CPC. Vejamos:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.
(...)
§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.
§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao
trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação
de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Desse modo, impõe-se a reforma, em parte, da sentença nesse ponto.
3 - Da conclusão.
Ante o exposto, VOTO no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA e no de DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO INTERPOSTO PELO
ESTADO DA BAHIA, apenas para condenar a parte Autora ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
restando suspensa a execução, em razão de a parte Autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, na
forma do quanto disciplina o artigo 98, § 3º, do CPC.
Impossibilitada a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 11, do CPC, em razão da ausência
de condenação de pagamento de verba sucumbencial no Juízo de origem.
*****
(TJBA – Apelação Cível Nº 0000081-60.2010.8.05.0267. Quinta Câmara Cível. Relator: Des.
João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 09/06/2020)
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS E DO PERÍODO DE SUA OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA
DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO
AUTOR/APELADO. INCOMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
INADIMPLIDOS E DOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRREPARABILIDADE. PRECEDENTES DO STF, TST (SÚMULA 363) E DESTE SODALÍCIO. APELAÇÃO
IMPROVIDA, SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº. 0000081-60.2010.8.05.0267, da
Comarca de Una, em que figuram, como Apelante, o MUNICÍPIO DE UNA, e, como Apelada, LUCIMARA SANTOS DE JESUS.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quara Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
reformando, ex officio, em parte, a sentença, pelas razões constantes no voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta contra r. sentença (id 5930463), pela qual foi julgado procedente o pedido formulado por Lucimara Santos de Jesus, Apelada, nos autos da Ação ordinária que
ajuizou contra o Município de Una, Apelante.
Em suas razões, o Município/Apelante aduz que a r. sentença é equivocada, na medida em que
determinou o pagamento de verbas de caráter eminentemente celetista, especificamente quanto ao
recolhimento do FGTS. Neste sentido, acrescenta que o STJ, apesar de reconhecer a Justiça comum
como competente para julgar a Ação originária, admitiu que a relação havida com o Município era de
natureza estatutária, sendo impossível, assim, a aplicação ou o reconhecimento de institutos típicos de
uma relação trabalhista ordinária, regida pela CLT, como é especificamente o caso do FGTS.
Assim expondo,, requer o provimento da Apelação, a fim de que seja reformada a sentença,
julgando-se improcedente o pedido do Autor/Agravado.
Mediante contrarrazões, a Autora/Apelada requer o improvimento da Apelação (d 5930463).
VOTO
Tempestivo e presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Sem preliminares para analisar, passo ao exame do meritum causae.
Pois bem, a questão sob debate nos presentes autos cinge-se à averiguação do direito da
Autora/Apelada, ao percebimento de diferenças salariais e valores alusivos ao FGTS, no período
em que prestou serviços como merendeira ao Município/Apelante, embora não tenha se submetido
a concurso público.
Esclareça-se que a regra da distribuição estática do ônus processual, na forma em que sedimentada no art. 373 do CPC, determina que a comprovação incumbe à parte que alega, sendo, in casu
dever do Autor/Apelado a comprovação dos fatos relatados na inicial. Portanto, ao Autor/Apelado caberia comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e ao Município Réu/Apelante competiria a prova
dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do Autor/Apelado.
Diante disso, num cenário em que se perseguia diferenças salariais, por serviços prestados ao
ente municipal, ora Apelante, ainda que sob a égide de um contrato nulo, caberia a produção da prova
de qualquer alegação que obste este direito, a exemplo da não prestação de serviços, ou o efetivo pagamento das parcelas tidas como devidas, e ao prestador dos serviços incumbiria a comprovação da
prestação dos serviços laborais.
Assim sendo, devidamente comprovada prestação de serviços, e, não tendo logrado provar, o
Município/Apelante, o recolhimento do FGTS, e o pagamento dos vencimentos ditos inadimplidos, a
sentença desmerece retoques.
Importante sublinhar a bem declarada nulidade do contrato de trabalho que unia o Município/Apelante e a Autora/Apelada, considerando que não fora aquela admitido mediante concurso
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público, tampouco provado que tenha sido contratada sob condições especiais, ou seja, admitido
de maneira escorreita pelo regime especial de direito administrativo – REDA. Aliás, é o próprio
Município/Apelante quem reconhece, desde a contestação, a nulidade do contrato que o unia com
a Autora/Apelada.
Não há dúvida, pois, no sentido da nulidade plena da admissão da Autora/Apelada no serviço
público, ou seja, do próprio contrato de trabalho, ensejando a condenação do Município/Apelado ao
recolhimento do FGTS no período laborado.
Neste sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596.478/
RR, ao verberar, com repercussão geral, que, são devidos os recolhimentos fundiários mesmo nos
contratos de trabalho celebrados com a Administração Pública considerados nulos pela inexistência
de concurso público, reafirmou a constitucionalidade do art.19-A da Lei 8.036/90 (Lei do FGTS):
“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o
qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador
cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade
da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o
direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços
prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.(STF, RE 596.478/RR. Relatora Min.ª
Ellen Gracie. Relator para acórdão Min. Dias Toffoli. DJ 22/06/2012).”

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Sodalício:
“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE.
EFEITOS “EX NUNC”. BOA FÉ DO CONTRATADO. PARCELAS DEVIDAS DURANTE O PERÍODO TRABALHADO, MESMO QUE DE FORMA IRREGULAR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MUNICÍPIO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS REQUERIDAS. PAGAMENTO
DE FGTS. OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. (Reexame necessário nº 0000075-30.2008.8.05.0265, Segunda Câmara Cível,
Relator Gesivaldo Brito, Data do Julgamento 04.02.2014)”
”APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONTRATO ADMINISTRATIVO DE TRABALHO DECLARADO
NULO – EQUIPARADO À CULPA RECÍPROCA – DIREITO AO PAGAMENTO DOS SALÁRIOS
E AOS DEPÓSITOS DE FGTS – VERBAS ESTAS QUE NÃO FAZEM PARTE DO PEDIDO – MATÉRIA OBJETO DE JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS NO STJ (ART.
543-C, DO CPC). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO. Sobre o tema, deve
ser frisada a existência de entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, inclusive sob o rito
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), no sentido de que a declaração de nulidade do contrato de
trabalho, em razão da ocupação de cargo público sem prévia aprovação em concurso público, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando para o trabalhador, tão somente, o direito ao pagamento
do valor pelo serviço prestado, para evitar o enriquecimento ilícito da Administração, bem como o
direito ao levantamento das quantias depositadas em sua conta vinculada ao FGTS. Na espécie, pleiteia
a apelante o pagamento de aviso prévio, férias proporcionais, 13º salário, abono pelo não recolhimento
do PIS e tempo de serviço, frise-se verbas a que não tem direito, por se tratar de CONTRATO NULO,
equiparado à existência de CULPA RECÍPROCA. Manutenção da Sentença. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 0000265-24.2011.8.05.0253, terceira Câmara Cível, Relatora Maria do Socorro
Barreto Santiago, Data do Julgamento: 11.02.2014)”
“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA. CABIMENTO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADAS. DECISÃO
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MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA. PRELIMINAR DE
PRESCRIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível nº 0000360-21.2010.8.05.0146, Segunda Câmara Cível, Relator: Desembargador Jatahy Júnior , Data do Julgamento: 04.02.2014)”

O TST, por sua vez, sumulou o tema:
“Súmula 363 - CONTRATO NULO. EFEITOS. A contratação de servidor público, após a CF/1988,
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente
lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos
do FGTS.”

Assim, em face de reiterados posicionamentos jurisprudenciais da lavra do Excelso STF (RE
596.478/RR), deste Sodalício, e do TST (Súmula 363), resta inconteste o acerto da sentença vergastada, também, quando ao dever de pagamento das verbas a título de FGTS.
Por conseguinte, a sentença clama por confirmação..
Do exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, integrando a sentença em Reexame
Necessário.
*****
(TJBA – Apelação Cível Nº 0002057-09.2012.8.05.0146. Primeira Câmara Cível. Relatora:
Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, Julgado em 17/03/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE 02 CARGOS DE PROFESSOR COM EXERCÍCIOS EM JUAZEIRO E PETROLINA COM CARGA HORÁRIA SEMANAL TOTAL DE 80
HORAS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE FORMULADA COM BASE EM ABSTRAÇÕES GENÉRICAS. IMPOSSIBILIDADE
(STF, TEMA 1081). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA
ADMINISTRAÇÃO OU SERVIÇO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS VERIFICADA DE ACORDO COM NATUREZA DO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. APELO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
PARA 12% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0002057-09.2012.8.05.0146, oriundo da, sendo apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada JOSELIA RIBEIRO DO NASCIMENTO ARAUJO.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora.

382

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença (id. 11048945)
proferida pelo i. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Juazeiro, Dr. José Goes
Silva Filho, que julgou procedentes os pedidos vertidos na incoativa da ora apelada - que pleiteia o
reconhecimento da legalidade da cumulação de 02 cargos de professora e o arquivamento de Processo
Administrativo Disciplinar contra ela instaurado -, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, CONFIRMANDO A LIMINAR, para
determinar que o ESTADO DA BAHIA proceda ao arquivamento imediato do Processo Administrativo Disciplinar de nº 0051696-0/2011, com a anulação de qualquer sanção eventualmente aplicada à
Autora em decorrência do referido PAD. CONDENO o Estado da Bahia ao pagamento de honorários
advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, inciso
I do CPC, e EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil Brasileiro.”

Em suas razões recursais (id. 11048949), o apelante sustenta, em síntese, que a pretensão da
parte autora/apelada encontra óbice em normas constitucionais e estatutárias, por se tratar de cumulação de cargos incompatíveis, em razão da carga horária (40 horas, cada).
Aduz, in verbis, que “para que pudesse ocupar dois cargos na Administração Pública, a Autora deveria estar empossado (sic) em cargos com horários compatíveis”, o que não teria ocorrido
no presente caso, já que em “investigação realizada pela administração estadual em conjunto com o
Governo do Estado de Pernambuco confirmou que a Autora/Apelada se encontrava com vínculo de
380 (trezentos e oitenta) horas mensais: 200 (duzentas) horas mensais em Pernambuco e 180 (cento e
oitenta) horas mensais na Bahia”, de modo que “em dois empregos, ela teria de trabalhar por 16 (dezesseis) horas diárias, o que implica dizer que somente restariam oito horas para as refeições diárias
e para descanso interjornada, isto é, entre um dia e outro.”
Aponta que, não obstante ser factível a assunção de tal carga horária deveras extenuante in
casu isto não seria possível sem prejuízo do desempenho das atividades e do serviço público prestado - que estaria comprometido com a degradação da saúde física e mental da autora/apelada -, bem
assim como do choque entre os horários de aula na rede dos Estados da Bahia e de Pernambuco. Nesse
ponto, sustenta que “é praticamente impossível que qualquer pessoa possa exercer dois cargos com
jornada de 60 ou mesmo 40 horas semanais, sem que haja “choque” de horários ou mesmo que os
intervalos para refeições e deslocamento atrapalhem o cumprimento integral da jornada, sobretudo
quando os locais de trabalho se situam em estados diversos, ainda que vizinhos. Nessa situação, os
maiores prejudicados serão os alunos da rede pública estadual, posto que é humanamente impossível
o professor se encontrar em duas salas de aula ao mesmo tempo”
Reforça que, “é fato público e notório que a rede estadual de educação somente apresenta 3
(três) turnos de aulas, sendo, em regra, de 08:00 às 12:00, de 14:00 às 18:00 e de 18:00 às 22:00 horas.
Nessa situação é evidente que há choque de pelo menos 2 expedientes para a Demandante, pois teria
que preencher as 8 horas de trabalho dentro de um expediente de 4 horas, haja vista que um dos turnos
de cada emprego choca com o turno do outro emprego. Ressalte-se que o cargo dela era executado em
regime de escala de 12 horas, ou seja, havia choque em pelo menos 2 (dois) dias na semana.”
De outra parte, também sustenta que a autora/apelada exerce seu trabalho em escolas localizadas em unidades federativas distintas (Juazeiro/BA e Petrolina/PE), ao passo em que a Lei Estadual
n. 8.261/2002 determina que a acumulação deve se dar, preferencialmente, na mesma unidade escolar
e apenas em casos de regime de tempo parcial (20 horas), arrazoando, outrossim, que à luz do art.
177, §2º, da Lei Estadual nº 6.677/1994, a aferição de compatibilidade de horários deve considerar “os
intervalos indispensáveis à locomoção, às refeições e ao repouso”, e que “o intervalo de apenas 1h ou
de 40min entre uma jornada e outra não se revelam suficientes para locomoção, refeição e repouso,
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sobretudo quando se trata de unidades escolares em Estados distintos, cujo período de deslocamento,
incontestavelmente, será superior.”
Conclui, destarte, que “por não haver como compatibilizar o horário das aulas com o exercício
dos 2 cargos, não se aplica à Autora a exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, “a” da Constituição
Federal”, pelo que “resta evidente necessidade de reforma da r. sentença recorrida, ante a manifesta
improcedência dos pedidos apresentados, sobretudo porquanto em contrariedade às disposições legais pertinentes e aplicáveis ao presente caso.”
Instada a se manifestar, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 11048958) pugnando pela
manutenção da sentença.
VOTO
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, à míngua de questão
preliminar a ser decidida, passo ao exame de mérito.
DO MÉRITO
Revolvendo os fatos delineados na origem, infere-se que a apelada ajuizou a presente ação
ordinária insurgindo-se contra a redução da sua carga horária imposta pela Administração Pública
através de processo administrativo disciplinar contra ela deflagrado em virtude da acumulação de
cargos de professora nos Estados da Bahia e Pernambuco. Aduziu, em síntese, que há mais de 17
anos exerce, com assiduidade, o cargo de professora nas redes públicas estaduais, prestando serviço
nos municípios de Juazeiro e Petrolina, com a carga horária total de 80 horas semanais (40 em cada
Estado), sem jamais ter sofrido qualquer processo administrativo ou reclamações que desabonassem
a sua conduta profissional, de modo que a redução imposta pela Administração Estadual baiana, por
suposta incompatibilidade, não teria razão de ser.
O Estado da Bahia, a seu turno, sustenta, em síntese, que a pretensão da apelada encontra
óbice em normas constitucionais e estatutárias, por se tratar de cumulação de cargos incompatíveis,
alegando que, dispondo a rede pública de ensino do Estado da Bahia de apenas 03 turnos (de 04 horas,
cada), certamente haveria choque de pelo menos 2 expedientes, fator que estaria somado ao comprometimento da qualidade dos serviços, em decorrência da degradação da higidez física e mental
da apelada, que seria ínsito ao exercício da extenuante carga de trabalho correspondente à 16 horas
diárias. Assim, defende o apelante a necessidade de redução da carga horária da recorrida, para que
seja limitada a 60 horas semanais.
Pois bem.
A questão relativa à possibilidade de acumulação de cargos públicos, que, juntos, ultrapassem
a carga horária de 60 horas há muito vem sendo questionada no Poder Judiciário, que, ao longo dos
anos, vinha tratando a matéria de forma vacilante.
O Superior Tribunal de Justiça, por exemplo, em 2011, no julgamento do MS 15.415 (pela sua
1ª Seção), chegou a estabelecer que a incompatibilidade de horários do servidor que acumula cargos
públicos não poderia ser aferida com base na simples soma da carga horária semanal, sendo necessária a análise da situação específica de cada servidor.
Referido entendimento predominou na jurisprudência da Corte Cidadão até 2015, quando, no
julgamento MS 19336, a 1ª Seção, a pretexto de privilegiar o princípio constitucional da eficiência,
reviu o seu posicionamento, passando a decidir pela ilicitude da acumulação de cargos ou empregos
públicos com carga horária semanal superior a 60 (sessenta) horas, assentando o entendimento de que
a compatibilidade referida pelo texto constitucional não deveria ser aferida pela simples ausência de
choque de horários de exercício efetivo do trabalho, havendo de ser observada uma carga de trabalho
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que garanta ao servidor boas condições físicas e mentais para exercer as suas atribuições, respeitado
o devido tempo para refeição, deslocamento e descanso necessários. Referida orientação prevaleceu
naquela Egrégia Corte até 2018, ano em que, a partir do julgamento do REsp 1746784/PE, o seu posicionamento foi novamente modificado, nos seguintes termos:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido
a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais. 2. Contudo,
o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se “[…] no sentido de que a acumulação de
cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao
limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado
em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido
para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá
ser aferido pela administração pública. Precedentes. 4. Adequação do entendimento desta Corte ao
posicionamento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial provido.
(REsp 1.746.784/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2018,
DJe 30/8/2018)”

A referida readequação jurisprudencial, inicialmente levada a efeito na Segunda Turma
do STJ, restou, posteriormente, chancelada pela sua Primeira Seção no julgamento do REsp
1767955/RJ:
“(...) 3. Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é
a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela
administração pública. Precedentes do STF. 4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta
Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 5. Recurso especial
a que se nega provimento. (REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 27/03/2019, DJe 03/04/2019)”

É que, como se pode inferir dos arestos supratranscritos, o Supremo Tribunal Federal sempre
teve firme em sua jurisprudência que a compatibilidade, a que alude o art. 37, XVI, da Constituição
Federal, há de ser aferida pela administração pública de forma concreta, de acordo com as particularidades de cada caso específico, tomando por inconstitucional quaisquer normas que condicionem
a possibilidade de acumulação de cargos a um limite jornada semanal, de forma apriorística, in abstracto. Daí porque, após reformar diversas decisões do STJ, o Supremo Tribunal Federal submeteu a
questão à sistemática da repercussão geral (tema 1081) e, no julgamento do ARE 1246685, em março
de 2020, assentou a seguinte tese:
“As hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição
Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal”

Daí se segue que, por força do referido entendimento - cujo dever de observância não pode
ser olvidado (CPC, art. 927, III) - a controvérsia sob análise há de ser definida mediante o exame das
circunstâncias específicas do caso concreto, afastando-se, de logo, qualquer possibilidade de se negar
o direito de acumulação postulado pela apelada, com base no argumento exclusivo da elevada carga
horária (80 horas semanais) nos dois cargos acumulados, isto é, à míngua de uma escorreita apuração
acerca da efetiva existência de incompatibilidade de horários dos cargos a serem exercidos.
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Isto porque - repita-se, em reforço à jurisprudência do STF -, tendo a Constituição Federal
permitido a acumulação de dois cargos de professor (CF, art. 37, XVI, ‘a’) sob a condição única de
compatibilidade de horários - sem qualquer restrição quanto à carga horária -, para que se possa
privar o servidor deste direito, cumpre à Administração Pública comprovar, real e concretamente, a
existência de incompatibilidade de horários, que, sob pena de malferimento do princípio da verdade
real - que aqui deve prevalecer -, não deve ser aferida a partir do simples cotejo do somatório de
horas, mas, sim, exercício integral das funções inerentes a cada cargo, de modo que o exercício de
um cargo não impeça o de outro. Mesmo porque, não se pode perder de vista que a Administração
Pública tem a faculdade de se utilizar dos instrumentos legais pertinentes para averiguar se o servidor público está cumprindo, a contento, com as suas atribuições, razão pela qual, não se revela
razoável presumir-se pela sua ineficiência com base em meras ilações havidas, em abstrato, a partir
do simples somatório de horas.
Com efeito, a exegese que melhor se coaduna as normas constitucionais sobre a matéria é a de
que, para se aferir a pertinência da acumulação de cargos, deve-se considerar a compatibilidade real
de horário e se a cumulação não está afetando a qualidade e a eficiência de serviço por parte do servidor, questões a serem apuradas individualmente, em relação a cada servidor que cumular horário,
inclusive, com atenção à natureza do serviço, além de eventuais variáveis que influenciem o resultado
da atuação do profissional.
Nesta ordem de ideias, pelo que emerge dos autos - isto é, por questões eminentemente fáticas
-, tenho que o apelo não deve prosperar.
Justifico.
Em primeiro lugar, tenho por salutar pontuar que, a teor do art. 1º, §4º, da Lei 11.738/2008 - cuja
constitucionalidade foi recentemente (maio de 2020) reafirmada pelo STF no julgamento, com repercussão geral, do RE 936.790 -, apenas 2/3 (dois terços) da carga horária dos professores são destinadas
ao desempenho das atividades de interação com os educandos. Com efeito, das 80 (oitenta) horas que
constituem a carga horária semanal da apelante, apenas 53 são prestadas em sala de aula, sendo as demais destinadas ao planejamento, que, no mais das vezes, é realizado na própria residência do professor.
Some-se a isto, o fato de que o serviço prestado pela apelada reveste-se, ainda, de outras peculiaridade, como bem elucidado pelo i. relator da apelação nº 0304114-24.2012.8.05.0146, de cujo voto
condutor peço venia para transcrever os seguintes excertos:
“Seguindo a percepção abstrata trazida pela Apelante, pode-se imaginar, por exemplo, que as atividades desenvolvidas nos dois Estados estejam vinculadas à séries com a mesma percepção de conteúdo
acadêmico, o que resultaria em aulas de teor semelhante, ou seja, a preparação do material para uma
seria similar à da outra, reduzindo a necessidade de dedicação à preparação de duas matérias.
De fato, este é um exemplo bastante simplório, mas que deixa evidente as inúmeras possibilidades
que o mundo dos fatos pode apresentar. Isso implica dizer que há a necessidade por parte do ente
Público em demonstrar a real incompatibilidade no exercício das duas atividades públicas por parte
da Recorrida, o que não restou comprovado nos autos em questão.” (Classe: Apelação, Número
do Processo: 0304114-24.2012.8.05.0146, Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO, Publicado em:
07/12/2020) - grifo nosso

Neste contexto, já se pode inferir que os argumentos levantados pelo apelante - que defende a
redução da carga horária para 60 horas semanais - são dotados de elevado grau de generalidade, eis
que, para além de ignorar as circunstâncias específicas dos serviços inerentes aos cargos acumulados
pela apelada, partem do pressuposto que a jornada de trabalho desta seria toda cumprida em sala de
aula, o que não é o caso.
Por outro lado, verifica-se que, na seara administrativa (id. 11048841), constatou-se que, na
prática, além da inexistir de superposição de horários, a apelada sempre cumprira, assiduamente, com
as atribuições de seus cargos (conforme certidões emitidas pelas suas chefias diretas - ids. 11048831
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e 11048834), sem prejuízo para a Administração, tendo a sindicância, no entanto, concluído pela necessidade redução da carga horária semanal, tão só por considerar, em abstrato, que o somatório das
cargas horárias ensejava a hipótese de incompatibilidade.
Evidencia-se, com isto, que o único critério adotado pela Administração Pública para aferir
a compatibilidade entre os cargos exercidos pela apelante foi o da “carga horária”, que, no entanto,
diverge da diretriz jurisprudencial firmada pela Suprema Corte na análise da matéria em referência.
É como também vem decidindo este Tribunal de Justiça, senão vejamos:
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DE DETERMINOU A ANULAÇÃO DO PAD POR ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE JORNADA DE TRABALHO.
CUMULAÇÃO DE ATIVIDADE DE PROFESSOR EM JUAZEIRO E EM PETROLINA. ALEGAÇÃO DE ACÚMULO DE JORNADA QUE RESULTARIA EM 80 (OITENTA) HORAS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO PARA O EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE PÚBLICA DE PROFESSOR. MUNICÍPIOS FRONTEIRIÇOS. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE PREJUÍZOS. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE ESPELHAR A OFENSA
AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. NÃO IDENTIFICAÇÃO. DECISÃO CORRETA. MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
PARA 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA (Classe: Apelação, Número do Processo: 030411424.2012.8.05.0146, Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO, Publicado em: 07/12/2020)
“RECURSO DE APELAÇÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE PROFESSOR. SITUAÇÃO OBSERVADA POR MAIS DE 20 ANOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO A 60 HORAS SEMANAIS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL RECENTE. 1. O art. 37, XVI, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação remunerada de
cargos públicos (no sentido amplo), permitindo, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de
horários, ‘a de dois cargos de professor’ (alínea ‘a’). 2. Consoante recente orientação jurisprudencial
do STF e do STJ, a norma constitucional não estabeleceu qualquer limite de jornada, devendo a compatibilidade de horários ser aferida na situação concreta. 3. Na hipótese, a recorrida, no momento do
ajuizamento da ação, era servidora dos Estados de Pernambuco e da Bahia, acumulando os cargos de
professora por mais de 20 (vinte) anos, sem qualquer notícia de descumprimento das cargas horárias ou
de prestação ineficiente dos serviços. Pelo contrário, há declarações expressas de que a ‘professora desenvolve as suas atividades com competência, responsabilidade e assiduidade’. 4. Recurso conhecido
e não provido.” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0008500-10.2011.8.05.0146, Relator(a): JOSE
EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 03/09/2019)

Por fim, em respeito ao quanto estabelecido no art. 926 do CPC, vale o registro de que, por
envolver questões eminentemente fáticas, a solução de casos deste jaez fica à mercê dos elementos informativos aportados aos autos pelas partes, de modo que eventuais conclusões em sentido
contrário - a exemplo que já se sucedeu no julgamento da apelação 0001222-21.2012.8.05.0146,
da qual fui relatora - não infirmam as premissas jurídicas ora adotadas, que, a meu ver, permanecem hígidas e consentâneas à orientação jurisprudencial pacificada no âmbito dos tribunais
superiores, notadamente no STF.
Ante o exposto, voto por NEGAR AO RECURSO e, nos termos do art. 85, §§ 1° e 11º, do
Código de Processo Civil, majorar a verba honorária fixada na sentença de 10% para 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8046179-71.2019.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relator: Des.
Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 21/09/2021)
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO ANTES DE DECORRIDO O PRAZO DE 5
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ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA NO PROCESSO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. APLICAÇÃO DO ART.
1.013, § 4º DO CPC. ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS DISCUTIDOS
NO PROCESSO. ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE
DETERMINOU A DEMISSÃO DO SERVIDOR. RECONHECIMENTO DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA ESFERA PENAL. IRRELEVÂNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O prazo para o ajuizamento de ação de anulação de processo administrativo, que
culminou na demissão de servidor público, em decorrência de decisão oriunda de processo criminal, começa a correr do trânsito em julgado da sentença absolutória na
esfera penal.
2.Sendo assim, deve ser reformada a sentença que reconheceu a prescrição do fundo
de direito, na medida em que a ação ordinária foi ajuizada antes de decorrido o prazo
de 5 anos do trânsito em julgado da sentença criminal.
3.Observada a autorizada dada pelo art. 1.013, § 4º do CPC e não havendo outras
provas a serem produzidas após regular contraditório na primeira instância, deve ser
julgado improcedente o pedido de anulação do processo administrativo disciplinar, na
medida em que a sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva na esfera
penal não exerce qualquer influência na esfera administrativa, no que diz respeito à
demissão de servidor público.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n.º 804617971.2019.805.0001, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS SENA DA CONCEIÇÃO
e, como agravado ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO, e o fazem pelas razões que integram o voto condutor.
RELATÓRIO
Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO CARLOS SENA DA CONCEIÇÃO objetivando a reforma da sentença oriunda do juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, Comarca de Salvador,
que, no âmbito da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público ajuizada em face do Estado da Bahia, declarou a prescrição da pretensão do Autor e determinou a
extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CP.
No âmbito da inicial, a parte autora relatou que “O ato hostilizado é revelado em face do DECRETO do GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA que, exorbitando todos os limites da razoabilidade demite o autor a bem do serviço público quando a Comissão Processante recomendava apenas a penalidade de ADVERTÊNCIA, conforme elementos constantes do Processo 0500040145705.”
Em suas razões recursais, alega que, “se a acusação da tal qual o autor foi vítima seria de natureza criminal, conforme aduz o decreto, constata-se no processo criminal 0000439-05.2004.805.0277 que
de idêntico assunto trata, que o autor sequer foi condenado, muito menos ao perdimento do cargo, o que
evidencia que o ato governamental foi perpetrado ILEGALMENTE e de forma açodada, ao retirar da
folha de pagamento alguém com mais de 26 anos de casa, máxime, contra a coisa julgada ora aduzida.”
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Ressalta que o Estado da Bahia pode — a qualquer tempo — rever as suas desacertadas decisões, eis que o Decreto nulo assim não se sustenta a bem do serviço público quando o justo seria
apenas mera ADVERTÊNCIA e não a demissão indevida.
Argumenta que, uma vez declarada a prescrição da pretensão punitiva no âmbito do processo
criminal, o processo administrativo deveria ser anulado e, consequentemente, ser o apelante reintegrado ao seu antigo cargo com todos os benefícios que deixou de receber em razão da demissão.
Acrescenta, ainda, que a prescrição declarada não subsiste posto que o termo inicial para
contagem da prescrição contra ato da Fazenda Pública é a sentença penal absolutória transitada em
julgado, que essa se deu em 30 de agosto de 2017, sendo a ação proposta em 21 de setembro de 2019,
portanto, dentro do prazo quinquenal.
Pede, assim, que seja determinada a reintegração do apelante no cargo de agente da Polícia
Civil Classe S, com direito a percepção dos salários e vantagens retroativos.
Contrarrazões ID 15719481, refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do apelo.
VOTO
Cuida-se de apelação interposta por ANTONIO CARLOS SENA DA CONCEIÇÃO objetivando a reforma da sentença oriunda do juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública, Comarca de Salvador
que, no âmbito da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c reintegração ao cargo público ajuizada em face do Estado da Bahia, declarou a prescrição da pretensão do Autor e determinou a
extinção do feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso II, do CP.
Com a devida venia, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente, mas o faço por
fundamentos distintos.
I – A PRESCRIÇÃO.
No que diz respeito à prescrição do direito de pleitear a reintegração no cargo público, comungo dos argumentos declinados pelo recorrente nas razões de apelação.
No caso em análise, é incontroverso que o apelante foi excluído dos quadros da Polícia Cível
em 29 de dezembro de 2005, em decorrência de processo administrativo disciplinar, e que o fundamento do pedido para ser reintegrado no cargo seria a declaração por este Tribunal de Justiça da
prescrição da pretensão punitiva na esfera penal em 30 de agosto de 2017.
Portanto, em consonância com a teoria da actio nata, entendo que o direito de pleitear a reintegração no cargo com base exclusivamente em sentença criminal que reconheceu a prescrição de
crime começou a correr com o trânsito em julgado da sentença absolutória.
O STJ em algumas oportunidades já se manifestou pela aplicação desta teoria, quando se trata
de hipótese de desconstituição de decisão proferida na esfera cível ou administrativa, em razão do
resultado do processo criminal referente ao mesmo fato.
Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA PENAL
ABSOLUTÓRIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO
EM RAZÃO DA FORMULAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.INOCORRÊNCIA.
1. É bem verdade que este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto à independência
entre as instâncias administrativa, penal e civil. No entanto, pacificou também orientação no sentido
de excepcionar a referida regra nos casos em que reconhecida, na sentença penal, a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria.
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2. Em complemento, a jurisprudência desta Corte Superior firmou orientação segundo a qual a contagem do prazo para a propositura da ação de reintegração tem início a partir do trânsito em julgado da
sentença absolutória, nos casos em que enquadrados nas mencionadas hipóteses.
3. No presente, o trânsito em julgado da sentença absolutória se deu em 30/4/93, razão pela qual o prazo restaria fulminado em 30/4/98. Ocorre que, em decorrência da referida decisão na esfera penal, a ora recorrente
protocolou requerimento administrativo, em 23/6/93, visando a reintegração no cargo do qual havia sido
demitido, fato este que ocasionou a suspensão da prescrição da pretensão de propor ação de reintegração
perante o Poder Judiciário. Isso porque, este Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
o prazo prescricional somente não se interrompe ou suspende nos casos em que decorridos mais de cinco
anos até a data de formulação do pedido administrativo, o que não se deu na espécie. Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. - (AgRg no REsp 996.746/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015).
Portanto, considerando que a ação ordinária foi ajuizada em 21 de setembro de 2019 não há falar em
prescrição, na medida em que o direito de pleitear a anulação com base no argumento exposto na
inicial apenas surgiu com o trânsito em julgado do acórdão que ocorreu em agosto de 2017, como
acima demonstrado.

Portanto, afasto a declaração de prescrição do fundo de direito e passo à discussão sobre os
demais elementos do mérito recursal.
II - ANÁLISE DOS DEMAIS ARGUMENTOS SUSCITADOS PELO RECORRENTE
E APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 4º do CPC.
Enfatizo, inicialmente, que, conforme dispõe o art. 1.013, § 4º do CPC, o Tribunal, ao afastar
a declaração de prescrição, poderá analisar as demais questões debatidas, sem determinar o retorno
do processo ao juízo de primeiro grau.
No caso em exame, o processo encontra-se pronto para o julgamento e não há a necessidade de
produção de outras provas que não aqueles anexadas pelas partes, razão pela qual prossigo na análise
dos demais argumentos suscitados pelo recorrente.
No que concerne à possibilidade de anular a decisão proferida em processo administrativo
com base na prescrição da pretensão punitiva, não lhe assiste razão, data venia.
Em sua petição recursal o autor continua se valendo apenas da ocorrência da PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA e nesta linha buscou o reconhecimento judicial de sua ocorrência e
do respectivo restabelecimento dos seus direitos cassados pelo então PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, fulminado pela prescrição retroativa reconhecida e declarada pelo juízo de
primeiro grau.
Nesse sentido, sustenta que:
Como se constata, o autor somente poderia ter ajuizado ação de reintegração a partir de 30 de
agosto de 2017, quando se encontrasse de posse da sentença QUE RECONHECEU E DECLAROU A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
A jurisprudência pátria deixa indubitável que a prescrição quinquenal do fundo de direito objetivando o ajuizamento da ação de reintegração tem seu dies a quo a partir da data da sentença penal
absolutória, como já dito.
Pois bem.
Sabe-se que as esferas administrativa, penal e civil são independentes, sendo certo que a sentença que reconhece a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, como
na espécie em exame, não exerce qualquer efeito na esfera administrativa ou civil.
Nesse sentido, o Código de Processo Penal dispõe que:
Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil:
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade;
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A propósito, o STJ já decidiu que:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES EXCLUÍDOS, A BEM DA DISCIPLINA, DOS QUADROS
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE PERNAMBUCO. CONTROLE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. PODER JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CIVIL, PENAL E
ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. REPERCUSSÃO DA SENTENÇA CRIMINAL NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE EXISTÊNCIA DO FATO
DELITUOSO OU DE SUA AUTORIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisao publicada em 27/03/2017, que, por sua vez, julgara recurso
interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na linha da jurisprudência desta Corte, “o controle do Poder Judiciário no tocante aos processos
administrativos disciplinares restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. O
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos diz respeito ao
seu amplo aspecto de obediência aos postulados formais e materiais presentes na Carta Magna, sem,
contudo, adentrar o mérito administrativo. Para tanto, a parte dita prejudicada deve demonstrar, de
forma concreta, a mencionada ofensa aos referidos princípios” (STJ, RMS 47.595/RJ, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/10/2015).
III. O STJ entende que as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas e que
a sentença criminal apenas repercute, na esfera administrativa, se negar a existência do fato ou a
própria autoria do delito. Nesse sentido: STJ, AgRg no RMS 43.647/RN, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/03/2015; AgRg no RMS 27.653/PE, Rel. Ministro NEFI
CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 20/08/2015; MS 20.556/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/12/2016; AgRg no RMS 36.958/RO, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/02/2014; RMS 45.897/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/06/2016; AgRg no RMS 47.794/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/02/2016.
V. Ademais, “a jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção
de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento
de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmo fatos” (STF, RMS 28.919 AgR, Rel. Ministro DIAS
TOFFOLI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/02/2015).
V. No caso, a extinção da punibilidade dos recorrentes pela prescrição intercorrente, na primeira denúncia, não indica a negativa de existência do fato apontado como delituoso, nem tampouco de sua
autoria, do mesmo modo que a absolvição, na segunda denúncia, por ausência de prova, para um dos
réus, ou a desclassificação do crime, em relação ao outro, e, ato contínuo, a correspondente suspensão
da execução da pena, não significam a ausência de materialidade e da autoria criminosas, de modo a
que a sentença criminal deva, necessariamente, influir na esfera administrativa. VI. Agravo interno
improvido. - (AgInt no RMS 32.730/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017)

Há de se ressaltar que o apelante afirma que o único argumento do qual se vale para anular
a decisão administrativa é o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na esfera criminal.
Logo, na medida em que a sentença que reconhece a prescrição da pretensão punitiva não
exerce qualquer influência para fins de declaração de nulidade do processo administrativo em que foi
determinada a demissão, o pedido formulado na inicial deve ser julgado improcedente.
III - CONCLUSÃO.
Fundado nessas considerações, dou provimento parcial ao recurso para afastar a ocorrência da
prescrição, e, na forma do art. 1.013, § 4º, CPC, julgo improcedente o pedido inicial.
Como os honorários de sucumbência foram fixados em 20% sobre o valor da causa, deixo de
fixar honorários recursais, atento ao limite previsto no art. 85, § 11º do NCPC.
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*****
(TJBA – Mandado de Segurança Cível nº 8013656-72.2020.8.05.0000. Seção Cível de Direito
Público. Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 25/03/2021)
MANDADO DE SEGURANÇA. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO
REMOTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PARA OS SERVIDORES INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. EXCLUSÃO DOS
SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E O INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À
VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO INDIVIDUAL DE CADA PROFISSIONAL DE SAÚDE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, COM SEGURANÇA E PROTEÇÃO. IMPETRANTE
QUE DEVE SER DESIGNADA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ATRAVÉS DE
TELETRABALHO ENQUANTO PERDURAREM AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº 801365672.2020.8.05.0000, em que figuram, como Impetrante, ENI DA SILVA ROCHA, e como Impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e o SECRETÁRIO DA SAÚDE 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 CONCEDER A SEGURANÇA
pleiteada, para determinar aos Impetrados que adotem as providências cabíveis no sentido de assegurar à Impetrante o isolamento domiciliar, permitindo a sua atuação através de trabalho remoto, nos
termos do Decreto Estadual nº 19.528/2020, podendo executar qualquer atividade compatível com
sua qualificação técnica, enquanto perdurarem as recomendações de isolamento em face do estado
de emergência causado pelo novo Coronavírus, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do
eminente Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por ENI DA SILVA ROCHA contra ato dito ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA.
Inicialmente, a Impetrante requer sejam-lhe concedidos os benefícios da gratuidade de justiça,
alegando, para tanto, que não tem condições de arcar com as despesas processuais da presente ação
sem prejuízo de seu respectivo sustento e da sua família.
No mais, informa que é servidora pública do Estado da Bahia, exercendo a função de técnica
em enfermagem no Centro de Esterilização de Materiais do Hospital Geral de Vitória da Conquista
– Hospital de Base. Além disso, relata que é portadora de insuficiência renal crônica e hipertensão
arterial, fazendo uso contínuo de imunossupressor, anti-hipertensivo, diurético e medicamento para
controle da disepidemia.
Pontua que, em razão da classificação do novo Coronavírus como pandemia, foram tomadas
inúmeras medidas emergenciais pelo Chefe do Poder Executivo da Bahia, dentre elas, foi editado o
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Decreto Estadual nº 19.528/2020, através do qual foi instituído o trabalho remoto, a ser aplicado aos
servidores que se encontrem no grupo de risco, à exceção dos servidores da área de saúde.
Não obstante, a Impetrante salienta que pertence ao grupo de alto risco de contágio, “uma vez
que é portadora de patologia renal crônica, a qual é tratada com medicamento imunossupressor, o
que a predispõe a susceptibilidade aumentada ao risco de infecções e de desenvolver as formas mais
graves de doenças”.
Neste contexto, afirma que “excepcionar os servidores vinculados à Secretaria de Saúde,
que estão enquadrados no grupo de maior risco de letalidade, da implementação do trabalho
remoto fere o princípio da isonomia, e impõe a tais pessoas ônus desproporcional e desumano,
ferindo direitos líquidos e certos previstos na Carta Magna e em demais dispositivos infralegais
que protegem à vida humana”.
Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugna pela concessão de medida liminar,
inaudita altera pars, para determinar que os Impetrados concedam o afastamento da servidora do
local de trabalho e que a realização das funções desta sejam prestadas mediante teletrabalho, em isolamento social. Ao final, pugna pela concessão da segurança, confirmando-se os termos da medida
liminar requerida.
O pleito liminar foi deferido em decisão de ID 8190228.
Em seguida, o Estado da Bahia interveio no feito e apresentou defesa (ID 8190228), aduzindo que não há se falar em ilegalidade da medida restritiva excepcionalíssima adotada pelas
autoridades estatais, respaldada que está no contexto fático de crise mundial conformado no âmbito da saúde pública em decorrência da pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), a demandar o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos
à saúde pública.
Nesta senda, afirma que “o quadro já diminuto de profissionais de saúde da rede pública estadual se faz imprescindível para o enfrentamento da crise, sobretudo para evitar a configuração de
cenário dantesco de desassistência de pacientes que já estão a demandar e demandarão, em curva
previsível e abruptamente ascendente, como diariamente noticiado nos jornais, infraestrutura e serviços médicos hospitalares, na conformidade com que demonstraram realidades recentes de países
como a Itália e Espanha.”.
Assim, afirma que a assistência à saúde é atividade indispensável ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, cuja falha ou interrupção põe em risco a sobrevivência, a saúde
e a segurança da população, razão pela qual a exceção ao regime de teletrabalho com relação aos
servidores da saúde não se revela desarrazoada ou ilegal, tampouco viola o princípio da isonomia. E
acrescenta: “Pelo contrário, é medida que se faz estritamente necessária ao atendimento do interesse
público, sob pena de o sistema público de saúde estadual entrar em colapso devido ao aumento no
déficit de profissionais, expressando esta demanda condição de estabelecer efeito multiplicador exponencial tal qual o próprio vírus em sua indesejada disseminação”.
Para além disso, alega que se justifica mais ainda a restrição imposta diante das limitações de
ordem quantitativa do quadro de pessoal, que, em caso de desfalque, põe em xeque a própria continuidade do serviço de saúde pública, expondo a grave risco a vida e a saúde de milhares de pessoas.
Nesta perspectiva, assevera o seguinte: “É possível, inclusive, divisar a adequação da medida
com o princípio implícito da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, cujo acolhimento constitucional se manifesta nas diversas previsões que conferem à Administração Pública uma
situação de superioridade jurídica em face do particular como, por exemplo, nas hipóteses de intervenção no domínio ou propriedade privada assegurada constitucionalmente (art. 5º, inciso XXIV, da
Constituição Federal)”.
Salienta, por fim, que há escassez de profissionais da área de saúde e, desenvolvendo seus
argumentos nesse sentido, pugna pela denegação da segurança.
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Apesar de regularmente notificados, os Impetrados não prestaram informações, conforme
certidão de ID 12375995.
A douta Procuradoria de Justiça, em pronunciamento de ID 13085759, pontuou não haver interesse público ou social a justificar a sua intervenção no feito.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ENI DA SILVA ROCHA contra ato dito ilegal atribuído ao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA., com o objetivo de ser afastada do local de trabalho e que
a realização das suas funções sejam prestadas mediante teletrabalho, em isolamento social.
Com efeito, diante do atual cenário mundial com a declaração pública de pandemia, o Governador do Estado da Bahia editou o Decreto Estadual nº 19.528, de 16 de março de 2020 e, dentre as
medidas temporárias adotadas a fim de evitar a disseminação da doença, foi instituído o regime de
trabalho remoto para os servidores, no âmbito do Poder Executivo Estadual, que tenham 60 (sessenta)
ou mais anos de idade, que tenham histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas, que estejam
grávidas e servidores que utilizam medicamentos imunossupressores.
Contudo, o referido Decreto, em seu § 3º do art. 1º, prevê as seguintes exceções:
§ 3º - O disposto neste artigo não se aplica aos servidores dos órgãos e das entidades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, exijam atividade presencial, bem como aos servidores públicos
da área de saúde.

Não obstante, as circunstâncias pessoais da Impetrante, portadora de insuficiência renal crônica, realizando tratamento imunossupressor com uso de ciclosporina, comprovadas pelo relatório
emitido por médico que a acompanha (ID 7349004) devem se sobrepor ao comando excepcional descrito no § 3º do art. 1º acima transcrito, que indica a inaplicabilidade da referida norma aos servidores
públicos da área de saúde, tendo em vista a necessidade de se resguardar a vida e a incolumidade dos
servidores da saúde diante das peculiaridades do vírus que ora acomete a sociedade.
Nessa linha de intelecção, merecem destaque as próprias orientações gerais e cuidados básicos para diminuir os riscos de contágio do Coronavírus emanadas do Ministério da Saúde através do
Ofício Circular nº 32/2020/SE/GAB/SE/MS, com as seguintes determinações:
“(…) 3.2 Os servidores e colaboradores com doenças pré-existentes crônicas, ou cujos familiares que
habitam na mesma residência tenham doenças crônicas, gestantes e lactantes, ou com idade superior
a 60 anos, podem, mediante autorização da chefia imediata, ser dispensados do controle de ponto eletrônico e trabalhar de maneira remota pelo período 30 (trinta) dias, resguardado o quantitativo mínimo
de servidores necessário para garantir a manutenção das atividades e a preservação do funcionamento
dos serviços.”

Desta forma, observa-se que há orientação do Ministério de Saúde para dispensa do controle
de ponto eletrônico e permissão de trabalho remoto para profissionais de saúde que estejam inseridos
no grupo de risco, no qual se incluem os portadores de doenças pré-existentes crônicas, como é o caso
da Impetrante.
Sendo assim, percebe-se que a determinação de manutenção do trabalho presencial de servidores da área de saúde que integram o grupo de risco, como é o caso da Impetrante, está em dissonância com o quanto estabelecido pelo Ministério da Saúde no Ofício Circular nº 32/2020/SE/GAB/
SE/MS, não tendo a autoridade coatora considerado a vulnerabilidade pessoal do trabalhador público.
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Destarte, constata-se que o Decreto nº 19.528/2020, ao não autorizar o trabalho remoto aos
profissionais de saúde que estão dentro do grupo de risco, fere o princípio a dignidade da pessoa
humana, indo contra o direito à vida e à saúde, bem como ao princípio da igualdade, quando trata
desigualmente pessoas que estão na mesma condição de risco.
Ademais, cumpre destacar que os profissionais de saúde, além de ajudarem o próximo, necessitam estar em plenas condições para exercer suas funções e, portanto, também devem ser protegidos
pelo Estado, de modo que não é exigível, em especial àqueles que estejam inseridos em grupos de
risco, a exposição desnecessária da sua saúde, bem como que prossigam com expediente regular de
trabalho nas condições excepcionais de pandemia mundial ora observadas, sob pena de frontal violação ao seu próprio direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, bem como de seus familiares.
Inegável que o papel dos profissionais de saúde é indispensável no combate a pandemia, ocorre, contudo, que há imperiosa necessidade de que esses profissionais não estejam enquadrados no grupo de risco, pois, além da restrição por questão de idade, saúde física ou gravidez, ainda poderá haver
um agravamento das condições psicológicas desses profissionais que já se submetem diariamente a
estresse em decorrência do exercício de sua profissão.
Não se olvida, portanto, da necessidade do Estado e toda a sociedade somar esforços e recursos, inclusive humanos, para enfrentar a atual crise pandêmica da COVID-19, entretanto, não é
razoável exigir que as pessoas mais vulneráveis, cujos desdobramentos de eventual contágio são mais
severos e letais, desempenhem suas funções em exposição de maior risco de contágio.
Em sendo assim, estar-se-ia diante da ponderação de princípios constitucionais dos mais elevados, frise-se, direito à vida e à saúde, alicerçados à dignidade da pessoa humana e, em contrapartida, os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público.
Por conseguinte, resta evidente que o direito invocado pela Impetrante encontra-se amparado
na substanciosa fundamentação e nos elementos probatórios trazidos com a inicial, impondo-se, por
conseguinte, a concessão da segurança.
Frise-se, inclusive, que nos autos dos Mandados de Segurança Nº 8009696-11.2020.8.05.0000,
8008393-59.2020.8.05.0000, 8007996-97.2020.8.05.0000 e 8012476-21.2020.8.05.0000, que tramitam
na Seção Cível de Direito Público e tratam de casos semelhantes ao que ora se examina, foram deferidas medidas liminares para permitir o trabalho remoto a servidoras públicas estaduais da área de
saúde que estavam inseridas no grupo de risco da COVID-19.
Além disso, no julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 8008393-59.2020.8.05.0000,
sob a relatoria da eminente Desª. Márcia Borges Faria, esta Seção Cível de Direito Público concedeu a
segurança, à unanimidade de votos, a servidora pública, ocupante do cargo de Técnica de Enfermagem
e inserida do grupo de risco, para permitir o seu afastamento do local de trabalho e que suas funções
fossem realizadas remotamente, em isolamento social, durante toda a gravidez e enquanto perdurar o
estado de emergência em saúde causado pelo novo Coronavírus.Vejamos a ementa do referido julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. TÉCNICA EM ENFERMAGEM LOTADA NO CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS, DO HOSPITAL GERAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA. ESTADO
DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE CAUSADO PELO CORONAVÍRUS. GRAVIDEZ. FATOR DE
RISCO PARA COMPLICAÇÕES DA COVID-19, AGRAVADO PELAS CONDIÇÕES LABORAIS
DA IMPETRANTE. TRABALHO REMOTO. INDEFERIMENTO. DECRETO ESTADUAL Nº
19.528/2020. EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA DA SAÚDE. PONDERAÇÃO ENTRE
O INTERESSE PÚBLICO E O INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA MÃE E DO NASCITURO. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.
Rejeição. Consoante se infere dos autos, o Governador do Estado não concorreu diretamente para a
prática do ato impugnado, que, na verdade, insere-se no plexo de atribuições do Secretário Estadual
da Saúde, corretamente apontado como autoridade coatora na petição inicial. O fato de o Governa-
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dor haver editado, no plano genérico, o Decreto Estadual nº 19.528/2020, não lhe confere legitimidade para figurar no polo passivo do writ, porquanto quem fez aplicar tal norma em concreto, atingindo
a esfera jurídica da impetrante, foi o Secretário da Saúde, que, inclusive, tem o poder de desfazer o
ato questionado, sem que, para tanto, necessite da aquiescência do Chefe do Poder Executivo. II Mérito. Insurge-se a impetrante, Técnica de Enfermagem, com vínculo efetivo estadual, lotada no
Centro de Esterilização de Materiais, do Hospital Geral de Vitória da Conquista - Hospital de Base,
contra o ato administrativo que indeferiu (tacitamente) o seu requerimento para que fosse afastada
das suas atividades presenciais e transferida para o regime de trabalho remoto, em razão de estar
grávida e apresentar outros fatores de risco para o novo coronavírus. III - No plano normativo e
abstrato, observa-se que a regra constante do § 3º, do art. 1º, do Decreto nº 19.528/2020, que excluiu
os servidores da área da saúde do regime de teletrabalho estabelecido no âmbito do Poder Executivo
Estadual, em virtude da pandemia da Covid-19, aparentemente, buscou preservar a harmonia entre
os postulados constitucionais de proteção à saúde, pública e individual. IV - Tendo em vista a necessidade de conjugação de todos os recursos humanos disponíveis no sistema público de saúde para
o combate ao coronavírus, afigura-se plausível o discrímen adotado no Decreto em questão, no que
tange à indispensabilidade da atuação presencial dos profissionais da área da saúde. IV - Entretanto,
a perspectiva coletiva não esgota a discussão, pois há a necessidade de examinar a questão também
sob o ponto de vista individual da impetrante, visto que, da sua própria condição de pessoa humana,
exsurgem valores constitucionalmente protegidos, inclusive o direito à vida, à saúde e à dignidade.
V - In casu, diante das evidências científicas disponíveis, não resta, dúvidas de que a eventual infecção pelo coronavírus representa um risco efetivo à vida da impetrante e do nascituro, agravado pelas
suas condições de trabalho, tendo em vista que se encontra lotada em unidade hospitalar de grande
porte (Hospital Geral de Vitória da Conquista - Hospital de Base), em setor especialmente sujeito a
contaminações (Centro de Esterilização de Materiais), fatos que, aliás, em nenhum momento, foram
negados pelo Estado da Bahia. VI - Como se vê, a controvérsia posta nos autos revela um inequívoco conflito de valores fundamentais, que, como tal, há de ser resolvido pela técnica da ponderação.
Sopesando os interesses em conflito, impõe-se a conclusão de que submeter a impetrante à obrigação de atuar em contato direto com materiais contaminados por todo tipo de patógenos, inclusive o
Sars-CoV-2, durante a gravidez, significa impor a ela a assunção de um grau de risco muito maior do
que o exigido da sociedade como um todo, risco esse que, a meu ver, afigura-se incompatível com o
princípio da dignidade da pessoa humana, na medida em que termina por dar prevalência extremada
à dimensão funcional da servidora, embora isso represente um perigo concreto à sua própria existência e a da criança que carrega no ventre. VII - Agravo interno prejudicado. Segurança concedida.
(TJBA, Mandado de Segurança nº 8008393-59.2020.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relatora: Desª. MÁRCIA BORGES FARIA, julgado em 11/09/2020).

De igual modo, no Mandado de Segurança nº 8012476-21.2020.8.05.0000, impetrado por servidora da área de saúde portadora de doença crônica, foi concedida parcialmente a segurança para
assegurar-lhe o direito de exercer suas funções através de trabalho remoto. Confira-se a ementa do
aludido julgado:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO DO REGIME DE TRABALHO REMOTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PARA OS SERVIDORES
INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19. EXCLUSÃO DOS SERVIDORES DA ÁREA
DA SAÚDE. PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E O INDIVIDUAL. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA
HUMANA. DIREITO INDIVIDUAL DE CADA PROFISSIONAL DE SAÚDE, EM SITUAÇÃO
DE RISCO, DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, COM SEGURANÇA E PROTEÇÃO. IMPETRANTE QUE DEVE SER DESIGNADA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ATRAVÉS DE
TELETRABALHO ENQUANTO PERDURAREM AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO
EM RAZÃO DA PANDEMIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJBA, Mandado de Segurança nº 8012476-21.2020.8.05.0000, Seção Cível
de Direito Público, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, publicado em: 10/12/2020)
(Grifos nossos).
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Desta feita, cumpre a esta Corte observar a congruência e coerência das suas decisões, restando evidente que denegar a ordem pleiteada nestes autos, resultaria em clara desarmonia jurisprudencial e inobservância à isonomia e à segurança jurídica, trazendo inegável intranquilidade para os
jurisdicionados.
Nesse esteio, vale registrar que o Código de Processo Civil segue nesta mesma linha de intelecção, dispondo em seu art. 926: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”. Portanto, em conformidade com os ditames do atual Código de Ritos,
nota-se a necessidade de uniformização e estabilização da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça, de forma a garantir uma maior segurança jurídica para as partes.
Por fim, registre-se que a concessão da segurança não implica em desobediência ou inobservância da decisão proferida na Suspensão de Liminar n° 8010172-49.2020.8.05.0000, haja
vista que os fundamentos ali sedimentados não se confundem com o exame da matéria nesta
ação mandamental, pois há a necessidade de examinar a questão também sob o ponto de vista
individual da Impetrante, visto que, da sua própria condição de pessoa humana, exsurgem valores constitucionalmente protegidos, inclusive o direito à vida, à saúde e à dignidade, conforme
acima consignado.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, para determinar aos Impetrados que adotem as providências cabíveis no sentido de assegurar à Impetrante o
isolamento domiciliar, permitindo a sua atuação através de trabalho remoto, nos termos do Decreto
Estadual nº 19.528/2020, podendo executar qualquer atividade compatível com sua qualificação técnica, enquanto perdurarem as recomendações de isolamento em face do estado de emergência causado
pelo novo Coronavírus.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8021571-75.2020.8.05.0000. Terceira Câmara Cível – Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 14/09/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. INSUFICIÊNCIA DA
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEITADAS. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PANDEMIA COVID-19. SERVIDOR PÚBLICO DA ÁREA DE SAÚDE. GRUPO DE RISCO. AFASTAMENTO DO TRABALHO PRESENCIAL. POSSIBILIDADE. EXPRESSA PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DECISÃO
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeita-se a preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese, uma vez
que o impetrante/recorrido insurge-se contra a ausência de apreciação do seu pedido
administrativo para afastamento das atividades laborais presenciais, e a normativa invocada constitui tão-somente a causa de pedir. Afasta-se a preliminar de insuficiência
da prova pré-constituída, por se confundir com o mérito do recurso.
Por meio dos Decretos nº32268 e nº32770 de 2020, o Município do Salvador, ora agravante, exarou a orientação de trabalho aos servidores do grupo de risco, assegurando-se, em seu artigo 4º, o trabalho remoto ou a mudança do local de trabalho em favor
deles, enquanto perdurar o estado de emergência de saúde pública.
Comprovado nos autos que o recorrido é portador de diabetes e hipertensão, com 3
stents, faz uso contínuo de insulina e formulou no mês de março o pedido administrativo para afastar-se da sua atual função laboral (médico de unidade básica de saúde),
sem manifestação da autoridade coatora, restam preenchidos os requisitos processuais
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para a concessão de medida liminar, de modo a autorizar o afastamento da atividade
presencial, na forma da legislação municipal, enquanto perdurar o estado pandêmico.
RECURSO NÃO PROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 802157175.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante o MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado ANTONIO CARLOS DO VALE DORIA.
ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
rejeitar as preliminares e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto
do relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município do Salvador em face de Antônio
Carlos do Vale Doria com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda
Pública de Salvador, que concedeu a tutela liminar nos autos do Mandado de Segurança impetrado
pelo ora recorrido, para determinar o seu afastamento das atividades laborais enquanto perdurar a
pandemia, ou a sua colocação em regime de teletrabalho, sem prejuízo dos direitos e benefícios advindos da relação laboral.
Aduziu o recorrente, em síntese, que o recorrido amparou o seu pedido no Decreto Municipal
n° 32.268 de 18 de março de 2020, que prevê a possibilidade de trabalho remoto aos servidores do
grupo de risco, alegando ser diabético e hipertenso. Afirmou, preliminarmente, a impossibilidade de
impetração contra lei em tese, defendeu que a prova produzida é unilateral, que o agravado não foi
submetido à junta médica do Município, sendo inviável a dilação probatória. Salientou que o seu afastamento, enquanto médico de unidade básica de saúde, ocasionará um déficit no quadro de recursos
humanos da municipalidade. Invocou o perigo da demora inverso, mencionando os danos causados
ao interesse público em decorrência do afastamento, requereu a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, no mérito, a reforma da decisão, indeferindo-se o pedido de liminar.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso, o recorrido apresentou contrarrazões,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida.
O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade da intervenção.
VOTO
Como visto, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto com o objetivo de reformar a
decisão concedeu a liminar nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo ora recorrido,
para determinar o seu afastamento das atividades laborais enquanto perdurar a pandemia, ou
a sua colocação em regime de teletrabalho, sem prejuízo dos direitos e benefícios advindos da
relação laboral.
Não merece acolhimento a preliminar de impossibilidade de impetração contra lei em tese,
uma vez que o impetrante/recorrido insurge-se contra a ausência de apreciação do seu pedido administrativo de afastamento das atividades laborais presenciais, e a normativa invocada constitui tão-somente a causa de pedir.
No que diz respeito à alegação da insuficiência da prova pré-constituída, ressalta-se que esta
preliminar se confunde com o mérito do recurso, e será analisada no momento oportuno.
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Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares.
No mérito, razão não assiste ao agravante.
Ao tempo do ajuizamento, o direito do recorrido amparava-se no Decreto n° 32.268 de 18 de
março de 2020, que, dentre outras medidas, autorizava o teletrabalho para servidores do grupo de
risco, dispõe em seu artigo 10:
Art. 10. Fica instituído, no âmbito da Prefeitura Municipal do Salvador, o trabalho remoto, enquanto
perdurar o estado de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), para:
I - servidores que tenham 60 (sessenta) ou mais anos de idade;
II - servidores que tenham histórico de doenças respiratórias e doenças crônicas;
III - servidoras grávidas;
IV - servidores que utilizam medicamentos imunossupressores.
§ 1º Os servidores enquadrados nos incisos II, III e IV deste artigo deverão informar a condição aplicável, bem como, enviar os documentos médicos comprobatórios do seu enquadramento no respectivo
grupo de risco, por meio eletrônico, para o e-mail atestadodigitalDGP@salvador.ba.gov.br

Ainda que o referido artigo tenha sido revogado por Decreto posterior – Dec. 32.770/2020,
subsiste em sua redação a orientação de trabalho aos servidores do grupo de risco, assegurando-se,
em seu artigo 4º, o trabalho remoto ou a mudança do local de trabalho, enquanto perdurar o estado
de emergência de saúde pública.
No caso em tela, o recorrido - que é portador de diabetes e hipertensão, sofreu procedimento
de revascularização com 3 stents, faz uso contínuo de insulina, e formulou no mês de março o pedido
administrativo para afastar-se da sua atual função laboral (médico de unidade básica de saúde) com
amparo na legislação Municipal, incorrendo em omissão a autoridade coatora, até a data do ajuizamento, ao deixar de apreciar o pedido administrativo.
Resta autorizada a intervenção judicial na hipótese, pois a omissão administrativa ofende o
direito líquido e certo do servidor de ter o seu pleito apreciado, existindo respaldo legal para o afastamento. Ambos os Decretos são elucidativos em elencar as doenças e condições que integram o grupo
de risco, dentre as quais se incluem as doenças crônicas como a diabetes descompensada e as doenças
cardíacas, sem justificativas à falta de apreciação do pleito.
Muito embora o Município alegue a essencialidade dos serviços prestados pelo profissional, é
certo que, neste caso, o direito individual à vida e à saúde prepondera sobre o interesse público, mormente porque existe a possibilidade de substituição do médico por outro que esteja gozando de boas
condições de saúde, com relocação do recorrido para outras funções que não possuam contato direto
com o público em unidades de atenção básica, resguardando ambos os interesses envolvidos no litígio. A classificação do profissional como paciente do grupo de risco, por si só, autoriza o afastamento
pretendido, ou a sua colocação em regime de teletrabalho, como determinou a decisão recorrida.
Por fim, muito embora o Município alegue que as provas são unilaterais, salienta-se que os
Decretos em questão, da lavra do próprio agravante, recomendam o envio de relatórios médicos à
autoridade competente via correio eletrônico, não sendo um requisito para a fruição do direito a necessária submissão à Junta Médica Oficial, consoante se extrai dos diplomas legais.
Nesta mesma direção vem perfilhando a jurisprudência deste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA
DE URGÊNCIA, PARA QUE O AGRAVADO PROMOVESSE O AFASTAMENTO DA AUTORA,
GRÁVIDA DE 23 SEMANAS, DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. INSTITUIÇÃO DO REGIME
DE TRABALHO REMOTO, NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL, PARA OS SERVIDORES INSERIDOS NO GRUPO DE RISCO DA COVID-19, EXCLUSÃO DOS SERVIDORES
DA ÁREA DA SAÚDE. PONDERAÇÃO ENTRE O INTERESSE PÚBLICO E O INDIVIDUAL.
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PREVALÊNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS À VIDA, À SAÚDE E À DIGNIDADE DA
PESSOA HUMANA. DIREITO INDIVIDUAL DE CADA PROFISSIONAL DE SAÚDE, EM SITUAÇÃO DE RISCO, DE DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES, COM SEGURANÇA E PROTEÇÃO.
AGRAVANTE QUE DEVE SER DESIGNADA PARA EXERCER SUAS FUNÇÕES ATRAVÉS DE
TELETRABALHO ENQUANTO PERDURAREM AS RECOMENDAÇÕES DE ISOLAMENTO
EM RAZÃO DA PANDEMIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO
DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Vistos, relatados
e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8030846-48.2020.8.05.0000, em que figuram,
como Agravante, NADIA COSTA CRUZ, e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para, confirmando a
decisão de ID nº 11161066, suspender a decisão objurgada em todos os seus termos, determinando ao
Agravado que adote as providências cabíveis no sentido de assegurar à Agravante o seu afastamento
das atividades presenciais, permitindo a sua atuação através de trabalho remoto, nos termos do Decreto Estadual nº 19.528/2020, podendo executar qualquer atividade compatível com sua qualificação técnica, enquanto perdurarem as recomendações de isolamento em face do estado de emergência causado
pelo novo Coronavírus, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até ulterior deliberação. (TJBA - Agravo de Instrumento nº 8030846-48.2020.8.05.0000, Relator: Des. BALTAZAR
MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 19/05/2021)

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo íntegra a
decisão recorrida.
*****
(TJBA – Agravo Interno nº 0010109-95.2012.8.05.0274/50001. Quinta Câmara Cível– Relator:
Des. José Aras, Julgado em 18/08/2020)
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. TEORIA DA CAUSA MADURA. INCONSTITUCIONALIDADE POR ARRASTAMENTO DO ART. 2º, INCISO VIII, DA
LEI MUNICIPAL N° 1.296/2005. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. REALIZAÇÃO DE FEIRA ITINERANTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO
CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. REEXAME
NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. JULGAMENTO PER SALTUM. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA EX OFFICIO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I – Uma vez anulada sentença terminativa, o próprio Tribunal decidirá o mérito da
ação quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, não retornando
os autos ao primeiro grau de jurisdição.
II – O cerne da demanda versa sobre a obrigatoriedade de pagamento da taxa prevista
no art. 2º, inciso VIII, da Lei Municipal n° 1.296/2005, sob o viés constitucional – o
que não demandaria qualquer outra diligência a ser adotada em sede de primeiro grau.
Teoria da causa madura. Art. 1.013, §3º do CPC. Precedentes do STJ.
III – O Tribunal Pleno fixou entendimento no sentido de que o §3° do art. 1º da Lei n°
1.296/2005 viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, declarando, incidentalmente, sua inconstitucionalidade.
IV – Uma vez afastada a impossibilidade de tratamento diferenciado para feiras itinerantes com base na legislação em debate, de igual sorte, resta impossibilitada a cobrança de tributo sob tal fundamento, ensejando a adoção de critérios isonômicos. Inconsti400
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tucionalidade por arrastamento do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005.
V – Comprovou o impetrante cumprir os requisitos necessários à concessão do alvará
e, uma vez demonstrada a inconstitucionalidade da correspondente taxa municipal, seu
pagamento não poderia constituir óbice à expedição do alvará. Portanto, inequívoca a
demonstração do direito líquido e certo do impetrante, nos termos do art. 5°, LXIX da
Constituição Federal.
VI – Tendo havido sentença de não resolução do mérito, inexiste obrigatoriedade de
submissão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º da Lei n° 12.016/2009.
Reexame necessário não conhecido.
VII – Recurso de agravo interno parcialmente.
VIII - Apelo improvido. Julgamento per saltum. Sentença desconstituída ex officio.
Segurança concedida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação nº 001010995.2012.8.05.0274, em que figuram como agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA
BAHIA, e como agravado e apelante MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, sendo apelado FENACOURO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO
INTERNO e NEGAR CONHECIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONHECENDO DA
APELAÇÃO para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, contra a decisão monocrática de fls. 359/362, que negou provimento aos embargos
de declaração do agravante, rejeitando a incidência do art. 1.013, §3° do CPC/15 – julgamento do mérito diretamente pelo Tribunal, bem como a deflagração de incidente de inconstitucionalidade do art.
2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005.
O agravo se apresenta no bojo de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA
DA CONQUISTA, em face da sentença de fls. 248/251, de lavra do MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que extinguiu, sem julgamento do mérito,
Mandado de Segurança impetrado por FENACOURO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, que
pleiteava a expedição de alvará para a realização do evento denominado “FEIRA DE MODA,
COUROS E VARIEDADES”.
O recurso de apelação, de início, aponta a inadequação da via eleita, uma vez que a inicial não
contemplaria pedido de mérito, mas pedido meramente declaratório de inconstitucionalidade de lei
municipal, o que não poderia ser objeto da ação mandamental.
Aduz que o Mandado de Segurança foi impetrado às vésperas da realização do evento em
questão, sem que o impetrante tivesse recolhido os tributos municipais cabíveis, a despeito de ter
preenchido os requisitos que lhe dariam condições de obtenção do alvará.
Assevera que a legislação municipal já seria de conhecimento do impetrante e este não teria
manifestado irresignação em relação ao valor do tributo na esfera administrativa, não esgotando tal
via e, portanto, não constituindo o seu direito líquido e certo.
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Afirma que o requerimento de alvará não teria sido protocolado perante a autoridade apontada
como coatora - SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA,
não se podendo sustentar sua omissão – fator que ensejaria sua ilegitimidade passiva.
Salienta que, por tal razão, o Juízo monocrático teria sido induzido a erro quando do deferimento da medida liminar, uma vez que o requerimento de alvará teria sido formulado perante autoridade incompetente.
Destaca que a taxa para concessão de alvará para a promoção do evento seria no valor de
R$8.000,00 (oito mil reais), e cada participante pagaria a quantia de R$800,00 (oitocentos reais), o que
teria previsão no art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005.
Pontua que a fixação desse tipo de tributo estaria adstrita à preponderância do peculiar
interesse local, atraindo a competência municipal para sua fixação, não configurando medida
arbitrária ou desproporcional, uma vez que as feiras itinerantes estariam em plano distinto dos
comerciantes locais.
Reitera a impossibilidade de comparar o comércio local com um evento esporádico para fins
de igual tratamento tributário, pois configuraria o desprestígio do primeiro, em detrimento do segundo, visando o princípio da isonomia material e política pública de natureza extrafiscal, sustentando
assegurar o princípio da livre concorrência.
Aduz que a manutenção da sentença feriria a Constituição e o princípio da separação de poderes, pois violaria a competência municipal de criação e cobrança de seus tributos, bem como porque
a fixação desse valor seria de competência dos poderes legislativo e executivo.
Destaca que não teria sido observado o caráter excepcional da concessão de liminar contra a
Fazenda Pública, especialmente em matéria tributária.
Registra que não haveria comprovação da liquidez e certeza do direito pleiteado, em desacordo com os requisitos do art. 5°, LXIX da Constituição Federal, o que só restaria demonstrado se o impetrante tivesse cumprido as normas municipais necessárias à concessão do alvará ou tivesse ocorrido
ato lesivo ao direito subjetivo do mesmo – fatores que não teriam ocorrido no caso.
Salienta que não teria havido prévia oitiva da Fazenda Pública na concessão da liminar, apontando violação ao art. 2° da Lei n° 8.437/92.
Suscita, ainda, que o deferimento da liminar, por esgotar o pedido, consubstanciaria vedação
legal expressa, prevista no art. 1º, §3° da Lei n° 8.437/92.
Requer, ao fim, o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão atacada.
Devidamente intimado, o Recorrido apresentou suas contrarrazões às fls. 265/274, refutando
as alegações do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.
Às fls.276, manifestação do parquet.
Seguindo os autos à Procuradoria de Justiça, o parecer de fls. 280/290 discorre pela rejeição
das preliminares da apelação, registrando que a concessão de liminar satisfativa não ensejou a perda
do objeto da ação mandamental, persistindo interesse na resolução do mérito.
Aponta haver inconstitucionalidade arguida pelo impetrante, cuja apreciação pelo Judiciário
determinará a necessidade ou não de pagamento da taxa prevista no art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005.
Defende ser imperiosa a observância da cláusula de reserva de plenário, nos termos do art. 97 da
CF, suscitando que a declaração de inconstitucionalidade pelo plenário dos tribunais possui previsão nos
arts. 948 e ss. do CPC/15, e segue o rito dos arts. 227/230 do Regimento Interno deste Tribunal.
Por fim, pugna pelo sobrestamento da análise do mérito recursal, face à necessidade de deflagração de incidente de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005.
Manifestação do apelante às fls. 294/303, rechaçando haver evidência de inconstitucionalidade.
A parte apelada, embora intimada, não se manifestou (fls. 309).
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Às fls. 322/324 foi proferida decisão de anulação da sentença, determinando-se o retorno dos
autos à origem, para fins de exame de mérito, julgando prejudicado o recurso de apelação.
O Ministério Público opôs embargos de declaração (fls. 329/337v), ventilando omissão do julgado.
Os embargados, embora intimados, não apresentaram contrarrazões (fls. 342).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento dos aclaratórios (fls. 346/351).
Às fls. 359/362 foi proferida decisão que rejeitou os embargos de declaração.
O Ministério Público interpôs agravo interno às fls. 367/374, no sentido de que, embora a decisão monocrática de fls. 322/324 tenha anulado a sentença, determinou o retorno dos autos à origem,
sem manifestação acerca do art. 515,§3º do CPC/73, então vigente – atual art. 1.013, §3° do CPC/15,
omissão que teria sido perpetrada pela decisão de fls. 359/362 – decisão agravada.
Refere que tais dispositivos legais asseguram princípios constitucionais – da duração razoável
do processo e da inafastabilidade da jurisdição, previstos no art. 5°, incisos LXXXVIII e XXXV da
Constituição Federal, respectivamente.
Assevera se tratar de causa madura para julgamento e que caberia ao Tribunal, na ocasião do exame da apelação, analisar o seu mérito, hipótese que não se sujeitaria à discricionariedade do órgão julgador.
Salienta que o art. 515,§3º do CPC/73, previa um dever-poder quanto ao imediato julgamento
do mérito pela 2ª instância, o que estaria expressamente previsto na redação do art. 1.013, §3° do
CPC/15, ao referir que o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando houver reforma de sentença
fundada no art. 485 do CPC/15.
Como medida prejudicial, pugna o agravante seja deflagrado o incidente de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005 – objeto do parecer ministerial de fls. 280/290.
Os agravados, devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões (fls. 407).
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Quinta Câmara Cível, nos termos do art. 931, do Código de Processo Civil.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno.
A insurgência é lançada contra a decisão de fls. 359/362, que rejeitou os embargos de declaração do agravante, os quais visavam a aplicação do art. 1.013, §3° do CPC/15, além da instauração
de incidente de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005 – como
medida prejudicial.
Inicialmente, portanto, o agravante busca o julgamento do mérito da ação pelo Tribunal, de
forma originária – o que teria previsão legal no art. 515,§3º do CPC/73, então vigente – atual art. 1.013,
§3° do CPC/15:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
I - reformar sentença fundada no art. 485;

O referido dispositivo revela o que a doutrina denominou “teoria da causa madura”, já prevista
no revogado art. 515,§3º do CPC/73, segundo a qual, uma vez anulada sentença terminativa, o próprio
Tribunal decidirá o mérito da ação quando o processo estiver em condições de imediato julgamento,
não retornando os autos ao primeiro grau de jurisdição.
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Neste sentido, porque o Tribunal entendeu que o processo não deveria ter sido extinto sem julgamento do mérito, cumpre analisar se os autos estão prontos para o imediato julgamento pelo órgão colegiado, não prescindindo este de qualquer outro ato a ser praticado, que não o proferimento da decisão.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA NA INTERPRETAÇÃO DO ART. 515, § 3º, DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA.
APLICAÇÃO DA REGRA AINDA QUE SEJA NECESSÁRIO O EXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO PELO TRIBUNAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Divergência devidamente demonstrada. Segundo a Quarta Turma, conforme entendimento exposto no acórdão embargado, é possível a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC, ainda que seja
necessário o exame do conjunto probatório pelo Tribunal. No entanto, em sentido diametralmente
contrário, para a Segunda Turma, a regra ali preconizada não se mostra cabível quando demandar
essa providência.
2. A regra do art. 515, § 3º, do CPC deve ser interpretada em consonância com a preconizada pelo art.
330, I, do CPC, razão pela qual, ainda que a questão seja de direito e de fato, não havendo necessidade
de produzir prova (causa madura), poderá o Tribunal julgar desde logo a lide, no exame da apelação
interposta contra a sentença que julgara extinto o processo sem resolução de mérito.
3. Embargos de divergência rejeitados.
(EREsp 874.507/SC, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em
19/06/2013, DJe 01/07/2013) (grifei)

Considerando que o cerne da demanda em análise versa sobre a obrigatoriedade de pagamento
da taxa prevista no art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005, sob o viés constitucional – o
que não demandaria qualquer outra diligência a ser adotada em sede de primeiro grau, o caso enseja
o julgamento do mérito da apelação diretamente pelo Tribunal.
Por oportuno, no que tange à remessa necessária, tendo havido sentença de não resolução do
mérito, inexiste obrigatoriedade de submissão ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º
da Lei n° 12.016/2009.
Neste sentido, deve ser negado conhecimento ao reexame necessário.
Destarte, a realidade dos autos nos revela que em Relatoria anterior proferiu-se decisão monocrática que não conheceu do apelo, entretanto anulou a sentença de ofício ordenando o julgamento de
mérito no Mandado de Segurança.
Ato contínuo, fora a sobredita decisão impugnada por meio dos aclaratórios, que rejeitados,
também, por monocrática, foram alvos do agravo interno que passo a analisar.
Passando ao exame do recurso próprio, inicialmente, cumpre apreciar a questão prejudicial
suscitada – instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal
n° 1.296/2005, em atenção ao que preceitua o art. 97 da Constituição Federal:
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão
especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência)

Assim, cumpre ao órgão fracionário, caso decida pelo acolhimento do incidente, submeter a
questão ao plenário do tribunal, na forma dos arts. 948/950 do CPC e sob o rito dos arts. 227/230 do
Regimento Interno deste Tribunal.
O caso concreto, todavia, apresenta o seguinte precedente da e. Segunda Câmara Cível:
APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONSTITUCIONALIDADE DO §3º DO ART
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1º DA LEI Nº 1.296/09 DECLARADA PELO TRIBUNAL PLENO. MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA
CONQUISTA. REALIZAÇÃO DE FEIRA ITINERANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E LIVRE CONCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. APELAÇÃO
IMPROVIDA.
1. Inicialmente, cumpre destacar que em acórdão às fls. 489/493-v, foi reconhecida, pelo Tribunal
Pleno, a inconstitucionalidade de parte do §3º do art. 1º da Lei 1.296/2009 do Município de Vitória
da Conquista-BA, porquanto a referida legislação prevê tratamento diferenciado para a realização de
feiras itinerantes, tornando demasiadamente oneroso o regime jurídico imposto às estas, causando um
descompasso que viola a livre concorrência.
2. Preliminarmente, observa-se que merece ser afastada a preliminar de inadequação da via eleita
arguída pelo Município apelante, haja vista que o ato atacado é concreto - indeferimento e cobrança de
taxa de licença para a realização de evento com fulcro na lei municipal acima referida.
3. De igual modo, não merece ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Serviços Públicos porquanto conforme disposto no art. 6º, §3º, da Lei 12.016/09: “Considera-se autoridade
coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
4. Diante da já esgotada discussão acerca da insconstitucionalidade da Lei nº 1.296/05, forçoso
concluir que no caso em tela houve, de fato, ofensa ao direito líquido e certo da empresa ora apelada de
obter o pretendido alvará de funcionamento.
(Classe: Apelação. Número do Processo: 0005531-02.2006.8.05.0274. Relator(a): REGINA HELENA
RAMOS REIS. Publicado em: 17/06/2016) (grifei)

Assim, importa transcrever os termos do mencionado art. 1º da Lei n° 1.296/2005:
Art. 1° - A realização de feiras e eventos comerciais, de caráter temporário, somente ocorrerá mediante
prévia licença do Poder Público Municipal, que será expedida a requerimento do interessado, observado o disposto nesta Lei Complementar e demais normas aplicáveis à matéria.
§1º Consideram-se feiras ou eventos comerciais de natureza temporária, para efeitos desta Lei Complementar, as instalações destinadas à comercialização de produtos, bens ou serviços ao consumidor
final, de vendas a varejo, em espaço unitário ou dividido em stands individuais, coma participação de
um ou mais comerciantes e/ou empresas, em período previamente determinado, podendo ocorrer em
épocas festivas ou não;
(…)
§3º O disposto no §1º não se aplica às feiras anexas ou realizadas em função de eventos estimulados
pelo Município, desde que os produtos, bens ou serviços oferecidos na feira se relacionem diretamente
com o ramo da atividade do evento, bem como às feiras de artesanato organizadas pelas Associações
Conquistenses de artesãos e entidades afins devidamente autorizadas pela Prefeitura Municipal.

Observa-se que a legislação municipal em exame diferencia, expressamente, feiras ou eventos
de natureza temporária, dos demais estimulados ou autorizados pelo Município.
O Tribunal Pleno, por conseguinte, fixou entendimento no sentido de que o §3° do art. 1º da
Lei n° 1.296/2005 viola os princípios da isonomia e da livre concorrência, declarando, incidentalmente, sua inconstitucionalidade.
Nesta senda, uma vez afastada a impossibilidade de tratamento diferenciado para feiras itinerantes com base na legislação em debate, de igual sorte, resta impossibilitada a cobrança de tributo
sob tal fundamento, ensejando a adoção de critérios isonômicos.
Logo, já apreciada a inconstitucionalidade do §3° do art. 1º da Lei n° 1.296/2005, a mesma
declaração acerca do art. 2º, inciso VIII da Lei Municipal n° 1.296/2005 resta alcançada.
É o que o Supremo Tribunal Federal reconhece como inconstitucionalidade por arrastamento29
Ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de uma norma impugnada se estende aos dispositivos normativos que apresentam com ela uma relação de conexão ou de interdependência. Nesses
29 http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarTesauro.asptxtPesquisaLivre=INCONSTITUCIONALIDADE%20POR%20ARRASTAMENTO
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casos, as normas declaradas inconstitucionais servirão de fundamento de validade para aquelas que
não pertenciam ao objeto da ação, em razão da relação de instrumentalidade entre a norma considerada principal e a dela decorrente.

A inconstitucionalidade por arrastamento não exige que haja literalidade do precedente invocado com o caso concreto, a teor da remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
I — A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação
consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. II — Possibilidade de reconhecimento
de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelos órgãos fracionários dos tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. (RE 571.968
AgR, rel. min. Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 22-5-2012, DJE 109 de 5-6-2012.) (grifei)
A Corte de origem aplicou adequadamente o entendimento constante da ADI 1.089/DF. As razões
de decidir extraídas do referido precedente são suficientes para demonstrar que a Corte Suprema não
permite que o Estado-membro crie uma nova hipótese de incidência sem o amparo da norma geral
editada pela União. 2. A aplicação do precedente não precisa ser absolutamente literal. Se, a partir
do julgado, for possível concluir um posicionamento acerca de determinada matéria, já se afigura
suficiente a invocação do aresto para afastar a vigência da norma maculada pelo vício da inconstitucionalidade já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. (RE 578.582 AgR, rel. min. Dias
Toffoli, 1ª T, j. 27-11-2012, DJE 248 de 19-12-2012.) (grifei)
Não há reserva de plenário (art. 97 da CF/1988) à aplicação de jurisprudência firmada pelo Pleno ou
por ambas as Turmas desta Corte. Ademais, não é necessária identidade absoluta para aplicação
dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade. Requer-se, sim, que as matérias examinadas sejam equivalentes. Assim, cabe à parte que
se entende prejudicada discutir a simetria entre as questões fáticas e jurídicas que lhe são peculiares
e a orientação firmada por esta Corte. 3. De forma semelhante, não se aplica a reserva de plenário à
constante rejeição, por ambas as Turmas desta Corte, de pedido para aplicação de efeitos meramente
prospectivos à decisão. (AI 607.616 AgR, rel. min. Joaquim Barbosa, 2ª T, j. 31-8-2010, DJE 185 de
1º-10-2010.) (grifei)

Cumpre destacar, ademais, que os julgados em destaque corroboram a possibilidade do instituto ser adotado por órgão fracionário do tribunal, uma vez amparado em julgamento plenário.
De igual sorte, a hipótese não representa violação à cláusula de reserva de Plenário – art. 97 da
Constituição Federal – restando afastada qualquer ofensa à súmula vinculante n° 10/STF:
RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO
(CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INOCORRÊNCIA - EXISTÊNCIA, NO
CASO, DE ANTERIOR PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CF, ART. 93, XI), DEFERINDO A SUSPENSÃO CAUTELAR DE VIGÊNCIA
E EFICÁCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 313/2008, EM JULGADO MANTIDO
POR DECISÃO DO RELATOR, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PROFERIDA EM SEDE
DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – POSSIBILIDADE, EM TAL HIPÓTESE, DE JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL – APLICABILIDADE, À ESPÉCIE, DA NORMA INSCRITA NO ART. 481, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (Rcl 17185 AgR, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 30/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe233 DIVULG 26-11-2014 PUBLIC 27-11-2014) (grifei)

O caso atrai, portanto, a incidência do parágrafo único do art. 949 do CPC, a saber:
Art. 949. Se a arguição for:
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I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;
II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário
do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. (grifei)

Trata-se de medida que guarda estrita relação com a necessidade de uniformização da jurisprudência dos tribunais, cabendo aos juízes e tribunais observar a orientação do plenário ou do
órgão especial aos quais estiverem vinculados (art. 927, inciso V do CPC).
Portanto, rejeito a instauração de incidente de inconstitucionalidade do art. 2º, inciso VIII da
Lei Municipal n° 1.296/2005.
Pelo exposto, cumpre ser dado parcial provimento ao agravo interno, apenas para que seja
analisado o mérito da apelação.
Ultrapassada a prejudicial alegada e seguindo-se ao julgamento do recurso principal, o apelante suscita, preliminarmente, a inadequação da via eleita, discorrendo que a ação mandamental não
poderia conter pedido meramente declaratório de inconstitucionalidade de lei municipal como objeto.
Sem razão o recorrente no particular.
A inicial reclama efeito concreto da legislação municipal sobre seu requerimento de alvará,
não atraindo a incidência da súmula 266 do STF, segundo a qual “não cabe mandado de segurança
contra lei em tese”.
Logo, é plenamente aceito o manejo do mandamus no caso em tela, conforme entendimento
pacificado pelo STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEILÃO DE VEÍCULOS APREENDIDOS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IMPETRAÇÃO CONTRA RESOLUÇÃO QUE DESIGNA SERVIDORES PARA COMPOR
QUADRO DE LEILOEIROS ADMINISTRATIVOS. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é possível a impetração de mandado
de segurança contra ato normativo de efeitos concretos que incida diretamente na esfera jurídica do
impetrante. Precedentes.
2. Na hipótese, a Resolução Conjunta SEPLAG/PCMG/DER n. 8.783, de 23/11/2012, ao designar servidores para compor o quadro de leiloeiros administrativos do DETRAN/MG, impactou diretamente
no desempenho da função pelos leiloeiros profissionais autônomos representados pelo impetrante,
causando-lhes prejuízo concreto.
3. Desse modo, sem adentrar o mérito acerca da eventual comprovação do direito líquido e certo que se
reputa violado ou da procedência dos pedidos mandamentais, fato é que o mandado de segurança deve
ser processado, afastando-se o fundamento de que visa somente atacar lei em tese.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS 45.260/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (grifei)

Portanto, não acolho a preliminar de inadequação da via eleita.
Ainda em sede preliminar, aduz o apelante a ilegitimidade passiva da autoridade apontada
como coatora, afirmando protocolo do requerimento de alvará perante autoridade incompetente.
De igual sorte, não assiste razão ao recorrente.
Exsurge dos autos o protocolo do requerimento de alvará por meio de ofício dirigido à Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista (fls. 134/136).
Havendo disposição na lei municipal de que a apreciação do requerimento de alvará será realizada pela SECRETÁRIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, esta
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é a parte legítima a figurar como autoridade coatora, uma vez que competente para a prática de ato
concreto que possa sanar a ilegalidade apontada (AgRg no REsp 1314949/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 10/10/2012).
Pelo exposto, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva.
No mérito, o apelante defende que não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante, bem como, que seria necessário o esgotamento da via administrativa, para fins de configuração deste.
Uma vez mais, sem razão o recorrente.
Da análise dos autos depreende-se que o impetrante não havia obtido o alvará requerido,
mesmo às vésperas da realização do evento, omissão contra a qual não subsistia outra medida a ser
adotada, senão, a busca da tutela jurisdicional, não figurando o esgotamento da seara administrativa,
ainda que viável, requisito para tanto.
Noutra via, comprovou o impetrante cumprir os requisitos necessários à concessão do alvará
– fato incontroverso, conforme refere expressamente o apelante: que o recorrido não teria recolhido
os tributos municipais pertinentes “após ter preenchido os requisitos que lhe davam condições para
obter o Alvará de Funcionamento” (fls. 256 in fine/257).
Uma vez demonstrada a inconstitucionalidade da correspondente taxa municipal, nos moldes
já delineados anteriormente, seu pagamento não poderia constituir óbice à expedição do alvará.
Portanto, inequívoca a demonstração do direito líquido e certo do impetrante, nos termos
do art. 5°, LXIX da Constituição Federal.
A concessão de liminar contra a Fazenda Pública também é objeto de insurgência pelo recorrente, suscitando a necessidade de prévia oitiva do Município, além de vedação legal expressa ao seu
deferimento, por esgotar o pedido do impetrante – arts. 1º, §3º e 2º, ambos da Lei n° 8.437/1992.
Do mesmo modo, as razões do apelante não subsistem.
Assim dispõe a Lei n° 8.437/1992, a saber:
Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na ação civil pública, a liminar será concedida, quando
cabível, após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se
pronunciar no prazo de setenta e duas horas. (grifei)

De plano, observa-se que o caso não se amolda à previsão legal aventada, uma vez que se trata
de mandado de segurança individual.
O posicionamento do Superior Tribunal de Justiça corrobora tal entendimento, pois o art. 2o.
da Lei 8.437/1992 é norma cogente taxativa, visto que todas as hipóteses de aplicação do dispositivo
em referência são numerus clausus, ou seja, circunscreve, de maneira taxativa, dentre as elencadas
pela própria lei de regência (REsp 1559531/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 16/04/2018).
No que tange à concessão de liminar satisfativa, ainda que o art. 1º, §3º da Lei n° 8.437/1992
refira não ser cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, assim já
decidiu o STJ:
“O Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que “ao estabelecer que ‘não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação’, o § 3º do art. 1º, da Lei n. 8.437/92, está
se referindo, embora sem apuro técnico de linguagem, às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja,
àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso
de sua revogação”.” (REsp 1343233/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013; AgRg no AREsp 17.774/DF, Rel. Ministro HUMBERTO
MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 26/10/2011)
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Ora, se a controvérsia residiu sobre o não pagamento da taxa municipal – já que os demais
requisitos exigidos pelo recorrente foram cumpridos pelo impetrante, bastaria eventual complementação do valor recolhido por este para que o estado inicial fosse preservado.
Logo, plenamente cabível a concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública, tal
como deferida nos presentes autos.
Alega, por fim, o apelante, que a sentença fere o princípio da separação de poderes, pois a fixação do valor da taxa municipal pelo Judiciário violaria a competência municipal, bem como porque
seria de competência dos poderes legislativo e executivo.
Contudo, não consta dos autos o registro de fixação de tributo municipal pelo Juízo a quo ou
ad quem, mas, tão somente, a manifestação pela inconstitucionalidade do dispositivo legal que fixou
dito valor e, portanto, a impossibilidade de sua cobrança – questão afeita ao Poder judicante, com
previsão normativa expressa, ex vi arts. 97 e 125, §2º da CF/88 c/c art. 948/950 do CPC/15.
Isto posto, ante o esgotamento das questões acerca da inconstituicionalidade presente na Lei
Municipal n° 1.296/05 do Município de Vitória da Conquista/BA, em face da declaração do Pleno do
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, outro entendimento ná há que pela conclusão de que houve
ofensa a direito líquido e certo do impetrante, diante da negativa perpetrada pela Administração Pública em negar o alvará de funcionamento para realização do evento.
Em suma na esteira do parecer ministerial, por tudo quanto exposto, demonstrado o direito
líquido e certo do impetrante, necessário a desconstituição da sentença para que seja concedida a
segurança ao mandamus no sentido da liminar concedida pelo Douto Magistrado a quo exarada nos
seguintes termos “Ante o exposto , DEFIRO A LIMINAR, com fulcro no art. 7°, III da lei 12.106/2006
para que se expeça o competente Alvará de Funcionamento do evento denominado – FENACOURO
– FEIRA DDE MORA, COUROS E VARIEDADES, no período de 08/06/2012 a 25/06/2012.”.
Outrossim, tratando-se, na origem, de Mandado de Segurança, nos termos da Súmula 512
do Supremo Tribunal Federal e no artigo 25 da Lei 12.016/2009, incabível a aplicação de honorários
recursais. Nesse sentido, jurisprudência do STF:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO
CONSTITUCIONAL – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/
STF – INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – SÚMULA 454/STF – SUCUMBÊNCIA
RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11)– NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO
DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25)–AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.”(STF - AgR ARE: 1202007 RS - RIO GRANDE DO SUL 038200641.2014.8.21.0001, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 27/09/2019, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-219 09-10-2019)

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
e NEGAR CONHECIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, CONHECENDO DA APELAÇÃO
para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, desconstituindo a sentença ex offício, concedendo a
ordem mandamental nos estritos limites do pedido contido na Inicial.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0524494-58.2017.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relatora: Juíza de
Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado em 28/09/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DE409
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SENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS QUE NÃO INTERFEREM NO
DESLINDE DO FEITO. DESNECESSIDADE. MINUTAS DE CONTRATOS
DE PERMISSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO CELEBRADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DO SETOR ELÉTRICO E A CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA QUE AUTORIZA A
COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO PELO USO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO
DAS RODOVIAS PARA INSTALAÇÃO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 11, DA
LEI Nº 8.987/1995. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO CELEBRADO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA E O
PODER CONCEDENTE. CLÁUSULA 18 DA AVENÇA. APROVAÇÃO DA
PROPOSTA DE EXPLORAÇÃO DE RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS PELA
AGERBA. PRECEDENTES DO STJ. INAPLICABILIDADE DO TEMA 261 DO
STF. PREVISÃO CONTRATUAL VÁLIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside na possibilidade de a Apelante, COELBA, enquanto
concessionária de serviço público de energia elétrica, durante o prazo de concessão,
utilizar, sem ônus, os terrenos de domínio público, como são qualificadas as faixas de
domínio de rodovias administradas pela Companhia Bahia Norte S/A (CBN), que se
tornarem necessários à exploração do serviço concedido, notadamente à realização das
obras de travessia aérea de linha de distribuição de energia elétrica sobre a Rodovia
BA-535, nos trechos KM 0 ao KM 5, Município de Camaçari, bem como sobre a Rodovia BA-526 no trecho KM 9,1, Município de Salvador.
2. A Apelante impugna o teor de cláusulas insertas nas minutas dos Contratos de Permissão Especial de Uso CBN-FIN-CT-001/2017 (fls. 118/130) e CBN-FIN-CT-004/2017
(fls.99/111), elaborada pela Apelada, por entender não estarem em consonância com
o regramento da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), agência reguladora
federal, com o art. 151, do Código de Águas e o Decreto nº 84.398/1980, mais especificamente aquelas que se referem à remuneração pela ocupação da faixa de domínio
(cláusula oitava, fl.124 e fl.105).
3. A Apelada, por sua vez, defende que a exploração da faixa de domínio rodoviário
visa não só a obtenção de receitas acessórias pela Concessionária, mas, principalmente, a manutenção da modicidade tarifária, e pontua que Superior Tribunal de Justiça
possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de cobrança pela utilização
da faixa de domínio das rodovias quando há concessão para particulares e essa cobrança encontra-se autorizada no contrato administrativo de concessão.
4. Importante registrar, de logo, que o presente julgamento limitar-se-á à análise da
legalidade, ou não, das cláusulas insertas nas minutas dos supramencionados contratos
de permissão especial de uso, no tocante à remuneração a ser paga, pela Apelante, em
decorrência do uso das faixas de domínio de rodovias administradas pela Companhia
Bahia Norte S/A (CBN), ora Apelada, que se tornarem necessários à realização das
obras de travessia aérea de linha de distribuição de energia elétrica objeto da lide.
5. Isso porque, nos termos do art. 1.013, do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo da apelação restringe-se à matéria que foi impugnada no recurso (princípio do
tantum devolutum quantum appellatum), e a Apelante limitou-se a apontar que houve
desacerto na decisão judicial ao reconhecer a legalidade das cláusulas contratuais que
versam sobre remuneração, defendendo o seu direito à exploração do serviço, sem
ônus. Diante disso é que os Laudos Técnicos acostados pela Apelante às fls. 780/788,
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em relação aos quais a Apelada requer o desentranhamento dos autos, não possuem o
condão de influir no presente julgamento.
6. A presente lide envolve um conflito de interesses entre as concessionárias do setor
elétrico (que defendem a gratuidade da utilização da faixa de domínio para prestação do
serviço de distribuição de energia) e as concessionárias de rodovias, que, pelo disposto
no art. 11, da Lei nº. 8.987/95 (dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal), estão autorizadas
a realizar cobranças pela utilização da faixa de domínio como forma de receita acessória
que, inclusive, podem ser compartilhadas para garantir a modicidade tarifária.
7. Sobre o tema, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde o
julgamento do EREsp 985.695⁄ RJ, é no sentido de ser possível a cobrança pelo uso da
faixa de domínio de rodovia, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no
contrato de concessão de fontes de receitas alternativas, conforme autoriza o supracitado art. 11 da Lei nº 8.987/1995.
8. No caso dos autos, no contrato de concessão celebrado entre a Apelada, Concessionária Bahia Norte S/A, e o Estado da Bahia, na qualidade de Poder Concedente
(fls.419/498), há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela, como
receita extraordinária, na cláusula 18 (fl.453), corroborada pelo Ofício OF/NGCRP/
DE/n˚537/2011 (fls. 607/620).
9. Oportuno registrar que, ao contrário do que defende a parte recorrente, a tese fixada
pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 581.947⁄ RO, com repercussão geral reconhecida (Tema 261), no sentido de que “é inconstitucional a cobrança de taxa,
espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias
prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica”, não tem o condão
de alterar o resultado do presente feito.
10. Isso porque, ao julgar embargos de declaração opostos no RE 581.947, o Plenário do
STF restringiu os efeitos da repercussão geral, destacando que o tema analisado ficou
adstrito à análise da constitucionalidade da cobrança, pelo Município, de taxa (espécie
de tributo) como retribuição pelo uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica, sendo, portanto, inaplicável ao presente
caso, que é diverso, pois, aqui, a discussão refere-se à possibilidade de cobrança de
remuneração pelo uso de faixas de domínio de rodovia estadual administrada por uma
concessionária de serviço público em relação à outra concessionária de serviço público
federal de energia elétrica.
11. Destarte, as faixas de domínio são bens públicos, mas estão sob a administração
da concessionária que, a partir da referida cláusula no contrato de concessão, tem o
direito subjetivo de cobrar pelo uso e ocupação das faixas de domínio, devendo ser
mantida a sentença que reconheceu a legalidade das cláusulas contratuais relativas à
remuneração, contidas nas minutas dos Contratos de Permissão Especial de Uso CBN-FIN-CT-001/2017 e CBN-FIN-CT-004/2017.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0524494-58.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante e Apelada, respectivamente, COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Concessionária Bahia Norte S/A.
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ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza
de Direito Substituta de 2º Grau.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado
da Bahia contra sentença de fls. 745/749, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c
com Obrigação de Fazer nº 0524494-58.2017.8.05.000, movida em desfavor da Concessionária Bahia
Norte S/A, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando-se a tutela provisória
de urgência concedida às fls. 338/344.
Nas razões recursais (fls. 764/777), aduz a Apelante ter ajuizado a ação declaratória visando o
reconhecimento da ilegalidade de diversas cláusulas contratuais impostas pela Concessionária Bahia
Norte, que opuseram óbice à realização das obras de travessia aérea de linha de distribuição de energia elétrica sobre a Rodovia BA-535, nos trechos KM 0 ao KM 5, Município de Camaçari, bem como
sobre a Rodovia BA-526 no trecho KM 9,1, Município de Salvador, notadamente por ter previsto o
pagamento de remuneração pela ocupação da faixa de domínio.
Sustenta que dentre os bens necessários à funcionalidade do serviço público executado estão
as faixas de domínio em rodovias, cujo espaço é de extrema importância para a condução de eletricidade aos diversos locais no Estado, assegurando a prestação eficaz e equânime aos cidadãos.
Assevera que o Juízo a quo se equivocou ao entender pela inexistência de irregularidade nas
cláusulas do contrato que se referem à remuneração pela ocupação da faixa de domínio, pois, “segundo o contrato de concessão 010, firmado no ano de 1997 com a União, a Coelba, na condição
de ‘delegada do Poder Concedente’, goza, na prestação dos serviços públicos que lhe foram concedidos, de várias prerrogativas, dentre as quais a de utilizar, durante o prazo de concessão e sem
ônus, os terrenos de domínio público, estabelecendo sobre eles estradas, vias ou caminhos de acesso
e as servidões que se tornarem necessários à exploração dos serviços concedidos, com sujeição aos
regulamentos administrativos”.
Defende que a pretensão da Concessionária de rodovia, além de não estar em consonância
com o regramento da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica), com o art. 151, do Código de
Águas e o Decreto nº 84.398/1980, viola a cláusula sexta do contrato de concessão do serviço público
de energia elétrica, bem como a sua cláusula sétima, alterando a equação econômico-financeira inicialmente do contrato de concessão, com ofensa, também, ao art. 37, XXI da Constituição Federal.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar que “a
Apelada Bahia Norte, se abstenha de impedir o uso pela Coelba da faixa de domínio sob concessão
da CBN com finalidade pública, isto é, na implantação de linhas sobre a Rodovia BA-535, nos trechos KM 0 ao KM 5, Município de Camaçari, bem como sobre a Rodovia BA-526 no trecho KM 9,1,
Município de Salvador, respectivamente, bem como que realizem todos os atos de sua competência
exclusiva, principalmente quanto a paralisação do tráfego no local da obra, indispensáveis para
travessia dos cabos da rede.”
A Apelada apresentou contrarrazões às fls. 791/807 e requereu, de logo, o desentranhamento dos documentos acostados pela Apelante às fls. 780/788. Sustentou que, não obstante a Apelante
afirme que a ANEEL e a União regularam a utilização das faixas de domínio das rodovias federais,
sem custos para as concessionárias de fornecimento de energia elétrica, a Concessionária Bahia Norte cuida de rodovias estaduais, de modo que não compete ao Poder Público Federal regulamentar a
utilização desses espaços.
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Afirma que a delegação de serviços públicos em rodovias estaduais pertence ao Estado membro, no caso concreto ao Estado da Bahia, que possui competência para regular a concessão do serviço, bem como prever fontes alternativas de custeio para que a tarifa cumpra o princípio da modicidade, conforme autorizado pelo art. 11 da Lei 8.987/95 c/c parágrafo único do art. 26 da Lei Estadual
nº. 9.433/2005, e pontua que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido
da possibilidade de cobrança pela utilização da faixa de domínio das rodovias quando há concessão
para particulares.
Por essas razões, requereu a manutenção da sentença ora impugnada.
Às fls.08/23, destes autos físicos, a Apelada acostou petição, juntamente com os documentos
de fls.24/155, e requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse autorizada a prosseguir
com a realização das obras objetos da lide, sem imposição de ônus pela Apelada, seja decorrente da
cobrança de taxa de uso, seja pela não celebração do contrato de permissão de uso, oportunidade em
que informou o depósito judicial da quantia de R$ 39.817,70 (-), correspondente ao cobrado no contrato CBN-FIN-CT-004/2017.
Às fls. 157/160, a Apelada respondeu ao despacho de fl.06 – através do qual foi determinado
a sua intimação para que se manifestasse acerca do pedido de desentranhamento dos documentos de
fls.780/788 –, aduzindo que foram acostados aos autos logo que teve acesso, após diversas diligências
perante a AGERBA.
Às fls.164/167-v, a Concessionária Bahia Norte S/A manifestou-se acerca da petição e documentos de fls.08/155, em cumprimento ao despacho de fls.162.
VOTO
Como mencionado alhures, trata-se de Apelação (fls. 764/777) interposta pela COELBA –
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia contra sentença de fls. 745/749, proferida pelo MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas c/c com Obrigação de Fazer nº 0524494-58.2017.8.05.0001, julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial, revogando-se a tutela provisória de urgência concedida às fls. 338/344.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso de Apelação.
Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a controvérsia recursal reside na possibilidade
de a Apelante, COELBA, enquanto concessionária de serviço público de energia elétrica, durante
o prazo de concessão, utilizar, sem ônus, os terrenos de domínio público, como são qualificadas
as faixas de domínio de rodovias administradas pela Companhia Bahia Norte S/A (CBN), que se
tornarem necessários à exploração do serviço concedido, notadamente à realização das obras de
travessia aérea de linha de distribuição de energia elétrica sobre a Rodovia BA-535, nos trechos
KM 0 ao KM 5, Município de Camaçari, bem como sobre a Rodovia BA-526 no trecho KM 9,1,
Município de Salvador.
A Apelante impugna o teor de cláusulas insertas nas minutas dos Contratos de Permissão
Especial de Uso CBN-FIN-CT-001/2017 (fls. 118/130) e CBN-FIN-CT-004/2017 (fls.99/111), elaborada pela Apelada, por entender não estarem em consonância com o regramento da ANEEL (Agência
Nacional de Energia Elétrica), agência reguladora federal, com o art. 151, do Código de Águas e o
Decreto nº 84.398/1980, mais especificamente aquelas que se referem à remuneração pela ocupação
da faixa de domínio, que assim dispõem:
CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO E REAJUSTAMENTO
8.1 A PERMISSIONÁRIA pagará à PERMISSORA, anualmente enquanto viger este Contrato, o valor
anual de R$ 34.726,53 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e três centavos).
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Será acrescido na primeira anuidade (2017) o valor de R$1.047,04 (um mil, quarenta e sete reais e quatro centavos), referente à Análise de Projeto e Vistoria. O pagamento será em parcela única, mediante
boleto bancário, no ato da liberação do contrato.
( fl.105, referente ao Contrato de Permissão Especial de Uso CBN-FIN-CT-004/2017)
CLÁUSULA OITAVA - DA REMUNERAÇÃO E REAJUSTAMENTO
8.1 A PERMISSIONÁRIA pagará à PERMISSORA, anualmente enquanto viger este Contrato, o valor
anual de R$ 22.453,62(vinte e dois mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos).
Será acrescido na primeira anuidade (2017) o valor de R$ 1.047,04(um mil, quarenta e sete reais e quatro centavos), referente à Análise de Projeto e Vistoria. O pagamento será em parcela única, mediante
boleto bancário, no ato da liberação do contrato.
( fl.124, referente ao Contratos de Permissão Especial de Uso CBN-FIN-CT-001/2017)

A Apelada, por sua vez, sustenta não estar sujeita à regulamentação da ANEEL, na medida em
que a delegação de serviços públicos em rodovias estaduais compete ao Estado membro, no caso concreto
ao Estado da Bahia, que possui competência para a definição das normas relativas à concessão do serviço.
Defende que a exploração da faixa de domínio rodoviário visa não só a obtenção de receitas
acessórias pela Concessionária, mas, principalmente, a manutenção da modicidade tarifária, e pontua
que Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido da possibilidade de cobrança pela utilização da faixa de domínio das rodovias quando há concessão para particulares e essa
cobrança encontra-se autorizada no contrato administrativo de concessão.
Diante deste contexto, importante registrar, de logo, que o presente julgamento limitar-se-á à
análise da legalidade, ou não, das cláusulas insertas nas minutas dos supramencionados contratos de
permissão especial de uso, no tocante à remuneração a ser paga, pela Apelante, em decorrência do uso
das faixas de domínio de rodovias administradas pela Companhia Bahia Norte S/A (CBN), ora Apelada, que se tornarem necessários à realização das obras de travessia aérea de linha de distribuição de
energia elétrica objeto da lide.
Isso porque, nos termos do art. 1.013, do Código de Processo Civil, o efeito devolutivo da apelação restringe-se à matéria que foi impugnada no recurso (princípio do tantum devolutum quantum
appellatum), e a Apelante limitou-se a apontar que houve desacerto na decisão judicial ao reconhecer
a legalidade das cláusulas contratuais que versam sobre remuneração, defendendo o seu direito à
exploração do serviço, sem ônus. Diante disso é que os Laudos Técnicos acostados pela Apelante às
fls. 780/788, em relação aos quais a Apelada requer o desentranhamento dos autos, não possuem o
condão de influir no presente julgamento.
Com efeito, para a prestação do serviço público de transmissão e distribuição de energia elétrica,
faz-se necessário instalar linhas de transmissão, de acordo com o estipulado em projeto aprovado pelo
Poder Público. Por conseguinte, quando a passagem destas linhas de transmissão se dá em bens públicos
que são administrados por outras concessionárias, é celebrado um Termo de Permissão de Uso, tendo
como objeto permitir a utilização de determinadas faixas de domínio, necessárias à prestação do serviço, e, em contrapartida, comumente se incluem nos contratos um valor a ser pago por esse uso.
Nesse contexto, muito ainda se discute acerca da possibilidade de cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias para passagem de linhas de transmissão pelas empresas transmissoras
e distribuidoras de energia elétrica, como é o caso da Apelante. Isso porque envolve um conflito de
interesses entre as concessionárias do setor elétrico (que defendem a gratuidade da utilização da faixa
de domínio para prestação do serviço de distribuição de energia) e as concessionárias de rodovias,
que, pelo disposto no art. 11, da Lei nº. 8.987/95 (dispõe sobre o regime de concessão e permissão
da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal), estão autorizadas a
realizar cobranças pela utilização da faixa de domínio como forma de receita acessória que, inclusive,
podem ser compartilhadas para garantir a modicidade tarifária.
Senão vejamos o referido dispositivo legal:
414

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever,
em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade,
com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.

Sobre o tema, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde o julgamento
do EREsp 985.695⁄ RJ, é no sentido de ser possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia, para passagem de linha de transmissão de energia elétrica, mesmo por outra concessionária de
serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão de fontes de receitas alternativas,
conforme autoriza o supracitado art. 11 da Lei nº 8.987/1995.
À propósito, os seguintes julgados:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1761054 - SP (2020/0241452-2)
(...)
Sobre a possibilidade de cobrança pela utilização das faixas de domínio, o Tribunal de origem assim se
manifestou (e-STJ, fls. 1.655/1.657): A questão foi intensamente debatida na jurisprudência, sendo majoritário o entendimento de que, se o serviço desempenhado na faixa de domínio tiver caráter público,
será incabível a cobrança pela utilização. Com efeito, não obstante o invocado artigo 103 do Código
Civil permita a retribuição pelo uso comum dos bens públicos, no caso em tela, incabível a incidência
por se tratar de uso por sociedade de economia mista prestadora de serviço público na consecução de
sua finalidade (serviços de energia), permanecendo, em tais circunstâncias, o interesse público a impedir a onerosidade que pretende empregar a apelante. Não há dúvida de que a utilização das respectivas
faixas de domínio consistentes nas áreas que margeiam as rodovias viabilizará a prestação de serviço
essencial a toda coletividade, bem como não se olvida que tais faixas de domínio compõem patrimônio
público, consistente em bens públicos de uso comum do povo. Deve prevalecer o princípio fundamental do Direito Administrativo que é a supremacia do interesse público, patente no caso concreto.
(...)
Ocorre que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado pela Primeira Seção desta Corte de
Justiça de que, havendo previsão contratual de fontes de receitas alternativas, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária para passagem de linha de
energia, nos termos do art. 11 da Lei 8.987/1995: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO. RODOVIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ART. 11 DA LEI 8.987/95. POSSÍVEL
DESDE QUE PREVISTA NO CONTRATO. CASO SOB ANÁLISE. PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO EXPLICITADO
NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos
contra acórdão que consignou não ser possível - no caso - a cobrança de concessionária de distribuição
energia elétrica pelo uso da faixa de domínio de rodovia concedida, em razão da existência do Decreto
n. 84.398/80. 2. É trazido paradigma da Primeira Seção no qual foi apreciado caso similar, quando se
debateu a extensão interpretativa do art. 11 da Lei n. 8.987/95 (Lei de Concessoes e Permissões) e a
possibilidade de cobrança pelo uso de rodovia por outras empresas concessionárias. 3. No acórdão paradigma está firmado que o art. 11 da Lei n. 8.987/95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio,
mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal. 4. Deve prevalecer o entendimento firmado pela Primeira
Seção, que se amolda com perfeição ao caso: “Poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei
n. 8.987/95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes
provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou
sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. (...) No presente caso, há a previsão
contratual exigida no item VI, 31.1, da Cláusula 31” (REsp 975.097/SP, Rel. Ministra Denise Arruda,
Rel. p/ Acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 14.5.2010).
Embargos de divergência providos. (EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 12/12/2014) Nesse contexto, estabelecida pelo acórdão
recorrido a premissa fática de que consta do contrato cláusula que autoriza a cobrança pelo uso da
faixa de domínio (vide fl. 1657-e), perfeitamente aplicável a jurisprudência sedimentada no STJ. Ante
o exposto, com fulcro no art. 932, III e IV, do CPC/2015, reconsidero a decisão agravada para conhecer
do agravo e, na sequência, conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento, julgando procedentes
os pedidos da inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na origem. Publique-se. Intimem-se.
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Brasília, 02 de fevereiro de 2021. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator
(STJ - AgInt no AREsp: 1761054 SP 2020/0241452-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 05/02/2021)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA POR CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
PREVISÃO EM CONTRATO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. Hipótese em que o Tribunal
local consignou (fl. 682, e-STJ): “Desta forma, a norma permite, em tese, que as concessionárias exploradoras de rodovia possam cobrar pela utilização da faixa de domínio, desde que autorizadas pelo poder
concedente, inclusive em face de outra concessionária de serviço público. Assim, havendo previsão
contratual, não há como prevalecer o teor do art. 151 do Decreto nº 24.643/34 (Código de Águas) c.c.
arts. 1º e 2º, ambos do Decreto nº 84.398/80”. 2. A Primeira Seção do STJ firmou compreensão de que,
havendo previsão contratual, é viável à concessionária que explora rodovia a cobrança pelo uso da
faixa de domínio por outra concessionária para passagem de linhas de energia, de comunicação ou
assemelhadas, de acordo com o art. 11 da Lei 8.987/1995. Nesse sentido: EREsp 985.695/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 12.12.2014; AgInt no AREsp 1.160.810/SP, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19.3.2018; AgInt no REsp 1.677.414/SP, Rel. Ministra
Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20.2.2018. 3. O Tribunal de origem concluiu pela existência
de previsão contratual que permite a cobrança pelo uso de faixa de domínio público. Assim, para contrariar o estatuído pelo Tribunal a quo quanto à existência de previsão contratual autorizando a cobrança,
seria necessário examinar as cláusulas do contrato de concessão da rodovia, bem como o contexto fático-probatório dos autos, o que é impossível no Recurso Especial, ante os óbices contidos nas Súmulas
5 e 7 do STJ. 4. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a
quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com
indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 5. Recurso Especial não conhecido.
(STJ - REsp: 1790863 SP 2018/0334910-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/05/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2019)

No caso dos autos, no contrato de concessão celebrado entre a Apelada, Concessionária Bahia
Norte S/A, e o Estado da Bahia, na qualidade de Poder Concedente (fls.419/498), há expressa previsão para a exigência da contraprestação em tela, como receita extraordinária, na cláusula 18 (fl.453),
corroborada pelo Ofício OF/NGCRP/DE/n˚537/2011 (fls. 607/620), in verbis:
18 Receitas Extraordinárias
18.1 A utilização ou exploração da faixa de domínio de trecho integrante do Sistema Rodoviário pela
Concessionária, bem como a exploração de Receitas Extraordinárias, deverão ser previamente autorizadas pela AGERBA.
18.2 A proposta de exploração de Receitas Extraordinárias deverá ser apresentada pela Concessionária
à AGERBA, acompanhada de projeto de viabilidade jurídica, técnica e econômico-financeira, bem
como da comprovação da compatibilidade da exploração comercial pretendida com as normas legais e
regulamentares aplicáveis ao Contrato.
Ofício OF/NGCRP/DE/n˚537/2011
Considerando o disposto no Contrato de Concessão Nº. 01/2010 (concessão do serviço público de
recuperação, operação, manutenção, conservação, implantação de melhorias e ampliação de melhorias e ampliação da capacidade do Sistema Rodoviário BA 093) celebrado em 17 de agosto de 2010,
bem como o disposto no Decreto Estadual n°. 11.732 de 29 de setembro, que delega a esta Agência a
responsabilidade por regular e fiscalizar o referido contrato, informamos a aprovação pela AGERBA
da proposta de Exploração de Receitas Extraordinárias junto com o projeto de Viabilidade Jurídica,
Técnica e Econômico Financeira, apresentada pela Concessionária Bahia Norte, conforme previsto na
Cláusula 18.2 do citado contrato de concessão.
(...)
(fl.607)
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Nesse contexto, como há previsão contratual na hipótese dos autos, não há qualquer ilegalidade na cobrança pelo uso da faixa de domínio, a despeito do que dispõem o art. 151, do Código de
Águas e o Decreto nº 84.398/1980, mencionados pela Apelante.
Nesse mesmo sentido da possibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovia,
os seguintes julgados dos tribunais estaduais, inclusive deste Tribunal de Justiça, cuja ementa fora
citada na sentença ora impugnada:
APELAÇÃO – Ação judicial para obstar a cobrança de preços referentes à ocupação de faixas de
domínio em rodovias estaduais por concessionária de distribuição de energia elétrica – Alegação
de ilegalidade da cobrança – Faixas de domínio público de vias públicas que constituem bem público
inserido na categoria dos bens de uso comum do povo, como se colhe do precedente do E. STF – Necessidade, porém, de análise se há previsão, ou não, no contrato de concessão, de cláusula estabelecendo o direito à obtenção de fontes alternativas de receitas – Cláusula existente – Legalidade,
pois, da cobrança pela ocupação de faixas de domínio público ao longo de rodovia estadual, ante a
alteração da jurisprudência, ora pacificada pelo E. STJ, neste sentido (EREsp 985.695/RJ, rel. Min.
Humberto Martins, Primeira Seção, j. 26/11/2014, DJe 12/12/2014) – Sentença de improcedência mantida – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
(TJ-SP - AC: 10568991220188260053 SP 1056899-12.2018.8.26.0053, Relator: Vicente de Abreu Amadei, Data de Julgamento: 16/03/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/03/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. COBRANÇA DE REMUNERAÇÃO EM FACE DA UTILIZAÇÃO DO SUBSOLO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS
PARA INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DO GASODUTO VISANDO A EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PRECEDENTES DO STJ. O STJ firmou o entendimento de que, havendo
previsão contratual, é possível a cobrança pelo uso da faixa de domínio da rodovia por outra concessionária para passagem de linha de energia, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.987/1995. (EREsp
985.695/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe
12/12/2014). 2. Recurso provido. Sentença reformada.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0510413-75.2015.8.05.0001, Relator(a): ILONA MARCIA
REIS, Publicado em: 12/06/2019)

Oportuno registrar que, ao contrário do que defende a parte recorrente, a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 581.947⁄ RO, com repercussão geral reconhecida (Tema
261), no sentido de que “é inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municípios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de
energia elétrica”, não tem o condão de alterar o resultado do presente feito.
Isso porque, ao julgar Embargos de Declaração opostos no RE 581.947, o Plenário do STF
restringiu os efeitos da repercussão geral, destacando que o tema analisado ficou adstrito à análise da
constitucionalidade da cobrança, pelo Município, de taxa (espécie de tributo) como retribuição pelo
uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica, sendo,
portanto, inaplicável ao presente caso, que é diverso, pois, aqui, a discussão refere-se à possibilidade
de cobrança de remuneração pelo uso de faixas de domínio de rodovia estadual administrada por
uma concessionária de serviço público em relação à outra concessionária de serviço público federal
de energia elétrica.
Destarte, as faixas de domínio são bens públicos, mas estão sob a administração da concessionária que, a partir da referida cláusula no contrato de concessão, tem o direito subjetivo de cobrar pelo
uso e ocupação das faixas de domínio, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a legalidade
das cláusulas contratuais relativas à remuneração, contidas nas minutas dos Contratos de Permissão
Especial de Uso CBN-FIN-CT-001/2017 e CBN-FIN-CT-004/2017.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente
recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença impugnada.
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Em razão da sucumbência, majoro os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para
17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11º do CPC, a
serem pagos pela Apelante.
*****
(TJBA – Petição Inicial nº 8006627-05.2019.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relator: Des. Baltazar
Miranda Saraiva, Julgado em 24/03/2021)
PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRÉVIA. FATOS
E PEDIDOS DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. REJEIÇÃO.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO AUSENTE DO JUÍZO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO
PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. REJEIÇÃO. NO MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL VIA CAMINHÃO-PIPA AO CONJUNTO PENAL DE
JUAZEIRO. REAJUSTE DA TARIFA. ABUSIVIDADE DO AUMENTO EM
MAIS DE 200% DO QUE VINHA SENDO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA. ABUSIVIDADE DAS COBRANÇAS REALIZADAS A PARTIR DE
JULHO/2017, COM BASE NO REAJUSTE AUTORIZADO PELO DECRETO
MUNICIPAL Nº 590/2016. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº 8006627-05.2019.8.05.0000, em
que figuram, como Autor, o ESTADO DA BAHIA, e como Réus, o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL,
ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Município de Juazeiro e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDO para declarar abusiva as cobranças realizadas a partir de julho/2017, com
base no reajuste autorizado pelo Decreto municipal nº 590/2016, mantendo-se o valor de R$ 4,30 por
m3 pelo fornecimento de água potável por caminhão-pipa até novas regras sobre a tarifa e determinar
a restituição dos valores pagos indevidamente, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do
eminente Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Pedido de Concessão de Tutela Antecipada em Demanda de Nulidade de Ato de
Aumento da Tarifa Contratual, apresentado pelo ESTADO DA BAHIA, a fim de que seja sustado o
reajuste da tarifa de água praticado por SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL e MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.
Alega, na exordial, que o Conjunto Penal de Juazeiro – CPju, inaugurado em 2006, tem capacidade para custodiar 885 internos e é vinculado à Secretaria de Administração Penitenciária e
Ressocialização - SEAP. Assevera que desde o início de suas operações, tem como fornecedor de
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água o Serviço Autônomo de Água e esgoto – SAAE do Município de Juazeiro-BA, concessionária
de serviço público responsável pelo fornecimento de água potável.
Ressalta que a natureza do serviço desenvolvido pela unidade prisional exige o consumo de
água potável de modo perene, como mecanismo fundamental para permitir o próprio funcionamento
digno das instalações, já que falta desse insumo compromete seriamente a segurança da unidade e a
dignidade dos custodiados.
Sendo assim, assevera que para que a unidade prisional tenha as condições necessárias para
seu funcionamento, tendo por base o consumo médio, a SEAP paga ao SAAE dois tipos de fornecimentos: pela rede hídrica cerca de 20% (482 m³) e pela coleta na sede da SAAE os demais 80%
(11.925m³), sendo que a SEAP ainda paga em separado o valor do frete do caminhão-pipa, que custa,
mensalmente, tomando por base a realização de oito viagens diárias, R$ 18.678,00, tendo em vista a
baixa vazão/pressão da água obtida via fornecimento regular e das frequentes interrupções.
Aduz que a partir do mês de julho do ano de 2017, o valor referente ao fornecimento de água
tratada (potável) via caminhão-pipa foi de R$ 26.529,28 (R$13,76 por m³), algo que não ocorria anteriormente ao mês citado, cujo valor da fatura para fornecimento de água tratada via caminhão-pipa
era de R$ 8.634,40 (R$ 4,30 por m³), constatando-se um aumento do valor em 220%, operado em
razão da edição de um Decreto Municipal autorizando o referido acréscimo.
Nesse passo, alega que existe a probabilidade do direito quando se observa que, em um período de um ano, as partes rés aumentaram a tarifa de fornecimento de água em 220% em desfavor
de um ente público, ou seja, sem fins lucrativos, que presta serviço público a sociedade. Que tal cifra
elevada de forma injustificada, contra uma pessoa de direito público que estar a prestar serviços públicos deficitários (guarda de detentos), por si só, já deve autorizar a concessão da tutela antecipada.
Já no que pertine ao perigo da demora, pontua que a cada mês que se passa estão sendo retirados dos cofres públicos valores 220% superiores ao que se deveria nesta relação contratual, ou seja,
dinheiro público que, ao invés de reverter em favor da sociedade, está indo para os réus de forma
totalmente injusta. Finaliza acrescentando que a continuidade de tal tarifação indevida significa uma
sangria aos interesses públicos das pessoas de todo Estado e, portanto, não deve continuar.
Requer, inicialmente, em sede de concessão da antecipação de tutela, a imposição de decisão
para que os Réus retomem a tarifa anterior, qual seja, R$ 4.30 por m³; e, no mérito, solicitam a total
procedência dos pedidos veiculados, com a declaração de nulidade do ato expedido pelo Chefe do
Executivo Municipal (Decreto n. 590/2016) e, ainda, com a declaração de nulidade de todas as faturas
emitidas com a aplicação dos aumentos previstos no aludido decreto; a imposição aos réus da obrigação de não realizar cobranças com base no percentual considerado abusivo, sob pena de multa; a
condenação dos réus na obrigação de restituir os valores eventualmente pagos em excesso pelo autor
em razão do aumento abusivo previsto no Decreto Municipal n. 590/2016, devendo, para tanto, impor
ainda, ao primeiro réu que entregue as faturas e registros de fornecimento para assim se chegar ao
montante correto da condenação; e, por fim, condenação dos réus no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios.
Em decisão monocrática de ID 3354325, proferida em 03/05/2019, é indeferido o pleito de concessão de antecipação de tutela.
A SAAE – Serviço Autônomo de Água e Saneamento Ambiental apresenta contestação de ID
4395252, na qual argui que o Conjunto Penal de Juazeiro foi construído sem a devida análise técnica
pela autarquia municipal, como exigido pela legislação urbanística, especialmente o Estatuto da Cidade.
Menciona que o empreendimento foi construído em área rural do Município de Juazeiro desprovida de estação de tratamento de esgoto “e sem as obras necessárias para que fosse possível contemplar
uma população carcerária como a atual, que consiste em mais do dobro de sua capacidade projetada”.
Defende que não lhe pode ser imputada qualquer responsabilidade quanto ao abastecimento de
água à unidade prisional, ante o fornecimento complementar do insumo e o descumprimento do acordo
firmado entre as partes, objetivando a solução da questão técnica, por parte do Estado da Bahia.
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Salienta que o “Autor, sabedor que está inadimplente no acordo pactuado com o SAAE, consistente na obrigação de fornecer os materiais para construir uma nova rede para fornecimento de
água, atua em litigância de má-fé, tentar construir uma frágil narrativa para ligar o custo cobrado
da água com uma suposta tentativa de desestimular o uso de pipa”.
Sustenta ainda a inexistência de reajuste ilícito. Aduz ter havido cobrança menor do que o legalmente devido e que pratica preço mais competitivo que o da EMBASA, que cobra R$ 22,45 (vinte
e dois reais e quarenta e cinco centavos) para consumidores da mesma categoria do autor. E que o
reajuste do valor do serviço é corolário dos princípios do equilíbrio econômico-financeiro da avença
e do enriquecimento sem causa, não se mostrando coerente a pretensão do autor em manter valor
defasado, sob pena de infringência do princípio da boa-fé objetiva.
Pleiteia, nesse contexto, a improcedência da demanda e a condenação do autor em honorários
advocatícios.
O Município de Juazeiro apresenta contestação de ID 5337979 - Págs. 94/111, suscitando preliminarmente a ocorrência de litispendência do presente feito com a Ação Civil Pública nº 050059926.2014.8.05.0146 e, em decorrência, a competência absoluta do juízo que processa essa última.
Quanto ao mérito, repisa os argumentos defensivos da autarquia municipal, salientando a existência de fato impeditivo do direito do autor consubstanciado em acordo de cooperação técnica e financeira firmado entre as partes “a fim de viabilizar ações cooperadas que contribuam para o abastecimento com água tratada de 21.200 pessoas, incluindo os reeducandos do Conjunto Penal de Juazeiro”.
E que no “mencionado acordo foi levado em consideração o valor da atual da tarifa, não havendo nenhuma transação a esse respeito, nem mesmo fora suscitada eventual ilegalidade”, com exceção da isenção que se concederá ao Estado da Bahia quando este cumprir com sua parte no acordo.
Sustenta a legalidade da cobrança das tarifas, cujo valor teria sido reajustado desde 2015. Esclarece “que a cobrança de R$ 4,30 por m3 ocorrera em razão das tratativas existentes acerca da
resolubilidade da celeuma do abastecimento de água do citado Conjunto Penal”. Contudo, por não
ter tido avanço nas negociações, o SAAE passou a aplicar os valores legalmente autorizados com fins
à manutenção do equilíbrio contratual.
Defende que “não deve ser deferida a antecipação da tutela, uma vez que ausentes o fumus
boni iuris e o periculum in mora, diante da inexistência de provas que demonstrem prejuízo”. Ademais, a concessão da tutela de urgência requerida pelo autor implicaria em dano inverso, além de não
haver urgência em requerimento de natureza eminentemente patrimonial. Argumenta a impossibilidade de concessão de liminar satisfativa contra a Fazenda Pública.
Por tais razões, requer o não conhecimento da ação por litispendência e incompetência
quanto à matéria. Ultrapassadas as prejudiciais, a improcedência da ação e o indeferimento da
tutela de urgência.
O autor apresenta réplica de ID 5778146, na qual insiste na ilegalidade da majoração em
220% da tarifa de fornecimento de água potável por caminhão-pipa, em razão da incompetência
municipal para fixação de aumento tarifário e que o ato administrativo que majorou o valor do
serviço público não se enquadra nos institutos de reajuste e de revisão. Ratifica a procedência da
ação, uma vez que seu pleito “não se traduz como qualquer espécie de violação ao princípio da
boa-fé objetiva”.
O autor em peticionamento de ID 5971997, solicita a concessão de tutela de evidência com fins
ao restabelecimento do “o valor da água fornecida via CARROS PIPA para R$ 4,30 por m3, acrescido, apenas, do reajuste”.
Em decisão monocrática de ID 6619599, proferida em 03/04/2020, é indeferido o pleito de
concessão de tutela de evidência.
Em peticionamento de ID 8153645, o autor informa o desinteresse em recorrer da decisão de
ID 6619599, rogando pela inclusão do feito em pauta de julgamento.

420

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Acosta-se aos autos a cópia integral do processo de Agravo Interno nº 800662705.2019.8.05.0000.1.Ag interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão de ID 3354325, o qual foi desprovido pelos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso (ID 8162988 – págs. 301/390).
Exarado despacho saneador, anunciando o julgamento antecipado do feito após manifestação
da Procuradoria de Justiça (ID 8174883).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 9094404, opinou pela rejeição das preliminares por inexistir litispendência ou incompetência desse Sodalício. No mais, o parquet manifesta-se
pela procedência do pedido de declaração de nulidade do Decreto municipal, com modulação dos
efeitos a partir da publicação do acórdão, e pela improcedência do pedido de restituição.
VOTO
Antes de adentrar no mérito dos pedidos formulados na petição inicial pelo Estado da Bahia,
passo à análise da prefacial suscitada pelo Município de Juazeiro.
De acordo com o Código de Processo Civil: “Há litispendência quando se repete ação que está
em curso” (§ 3º, do art. 337, do CPC/2015).
E o código de Processo Civil estabelece ainda que o juiz não resolverá o mérito, quando reconhecer a existência da litispendência (art. 485, inc. V).
Oportuno lembrar que a litispendência é matéria de ordem pública que pode ser analisada a
qualquer tempo e grau de jurisdição.
No caso, verifico que o presente feito, movido pelo Estado da Bahia em desfavor do Município
de Juazeiro e SAAE, discute o aumento do valor do serviço de fornecimento de água portável via caminhão-pipa, enquanto que a Ação Civil Pública nº 0500599-26.2014.8.05.146 proposta Defensoria Pública
Estadual contra o Estado da Bahia, SAAE e Reviver Administração Prisional Privada Ltda., objetiva o
ininterrupto fornecimento de água e o devido tratamento de esgoto do Conjunto Penal de Juazeiro.
Nessa toada, não verifico a alegada existência de litispendência da presente demanda com a
ação nº 0500599-26.2014.8.05.0146, pois não apresenta mesmos fatos e mesmos pedidos.
Isto posto, afasto a prejudicial.
Em decorrência lógica, entendo que não há que se falar em incompetência do egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia para processar e julgar os pedidos formulados na petição inicial do feito
sub examine, por inexistir litispendência.
Ademais, o Regimento Interno desse Sodalício dispõe que compete ao Tribunal Pleno processar e julgar as causas entre o Estado e os Municípios e entre estes (art. 83, inc. XXII, alínea “o”).
Por esses motivos, afasto a prejudicial.
Quanto ao mérito, a questão sob debate nos presentes autos cinge-se à averiguação da legalidade ou não do aumento da tarifa de fornecimento de água potável via caro pipa, a partir de julho de
2017, através do Decreto municipal nº 590/2016.
No caso dos autos, o Decreto municipal nº 590/2016 autoriza o reajuste das tarifas do serviço
público com fins a “manter o equilíbrio econômico-financeiro na manutenção dos custos dos serviços de água e esgoto para o SAAE”, passando o fornecimento de água tratada via caminhão-pipa a
custar $13,80 por m3.
Ocorre que no caso, as informações trazidas à baila pela parte requerente detêm probabilidade
quanto à abusividade na majoração da tarifa. Muito embora o Decreto nº 590/2016 aluda ao realinhamento de 9,15%, esse percentual não se aplicou em relação à água fornecida via caminhão-pipa, cuja
tarifa aumentou de R$ 4,30 por m³ (ID 3160363 – Pág. 9) para R$ 13,80 por m³ (ID 3160363 – Pág.
11), representando um reajuste de 220%.
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Em que pese não haja qualquer ilegalidade na instituição ou majoração da tarifa pelo Poder
Executivo, por meio de Decreto, não se mostra razoável e proporcional reajuste tarifário que ultrapasse a recomposição de perdas inflacionárias dos custos com a prestação no valor dos serviços de água
e esgoto prestado, no caso, pelo SAAE.
Em regra, esses reajustes inflacionários não chegam a ultrapassar, por vezes, 10% do valor
da tarifa. Assim, admitir um reajuste em mais de 200% do valor da tarifa, além de ser um confisco,
configura um desequilíbrio financeiro e uma vulneração ao princípio da modicidade tarifária.
Com isso, tenho que a majoração prevista no Decreto nº 590/2016 mostra-se abusiva, ofertando à SAAE situação de extrema vantagem econômica em relação ao Estado, que necessita do
fornecimento de água tratada por caminhão-pipa a fim de efetivar a manutenção do Conjunto Penal
do Município de Juazeiro, o que infringe o princípio do equilíbrio econômico.
O opinativo da douta Procuradoria de Justiça segue igual entendimento (ID 9094404 –
pág. 09):
É de se notar, ademais, que a utilização de carros pipas para o abastecimento do Conjunto Penal traz menor ônus ao SAAE de Juazeiro, na medida em que não são utilizadas tubulações de água e esgoto nesse
serviço; ao contrário, o ônus é todo para o Estado da Bahia, que além da água contratada, paga o frete.

Por outro lado, a simples alegação da prestadora do serviço público essencial de que teria
havido cobrança a menor do que o legalmente devido e que pratica preço mais competitivo que o da
EMBASA, que cobra R$ 22,45 (vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) para consumidores
da mesma categoria do autor, não é suficiente a obstaculizar a pretensão do requerente em sustar a
cobrança flagrantemente abusiva.
Isso porque, não há evidência nos autos de que a Administração Pública foi devidamente notificada de eventual erro na cobrança da tarifa de fornecimento de água potável através de caminhão-pipa e que a prestadora passaria aplicar a partir de determinada data o reajuste previsto em lei, sob
pena de infringência ao direito de informação.
Além disso, resta claro nos autos que a prestadora do serviço publico essencial praticava até
junho/2017, por discricionariedade e em total desrespeito ao regime jurídico-administrativo a que se
submete, a cobrança de tarifa no valor de R$ 4,30 por m3 pelo fornecimento de água potável por caminhão-pipa, valor esse inferior àquele previsto no Decreto municipal nº 209/2015.
Ainda que fosse possível considerar uma falha interna na cobrança da tarifa devida, não poderia a prestadora do serviço público açodadamente aplicar o reajuste previsto em lei, sem observar não
apenas o direito de informação como a própria segurança jurídica. Veja que o SAAE vinha aplicando
um valor de tarifa em descompasso com àquele devido, sendo de bom alvitre a aplicação de um plano
de cobrança gradual até chegar ao patamar devido.
Isso porque, não se sabe se o tomador do serviço público essencial terá condições de suportar
um aumento imediato no pagamento das faturas. É necessário um planejamento, especialmente quando se trata de verbas públicas, havendo regras hígidas de controle de gastos.
Por fim, penso que o eventual descumprimento de Acordo de Cooperação Técnica e Financeira entre as partes para ampliação da rede de água e esgoto do Conjunto Penal de Juazeiro, por si só,
não justifica o aumento desproporcional e desarrazoado do valor da tarifa de abastecimento de água
potável por caminhão-pipa como visto.
Com efeito, não existe cláusula na mencionada avença que condicione o reajuste da tarifa ao
descumprimento de obrigação ou mesmo de suspensão temporária do reajuste contratual, apenas de
isenção temporária à Administração Pública.
Com tais considerações, pertinente seja declarada a abusividade das cobranças realizadas a
partir de julho/2017, com base no reajuste autorizado pelo Decreto municipal nº 590/2016.
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Com relação à restituição dos valores pagos indevidamente, entendo ser devida em face do
próprio interesse público envolvido. Desse modo, o recebimento a maior de valores pela concessionária importa na apropriação indevida do erário, implicando no dever de devolução daquilo recebido
indevidamente, sob pena de enriquecimento ilícito.
Aliado a isso, tem-se tratar de relação de consumo cuja legislação de regência da matéria
autoriza a devolução do indébito nos casos de cobrança indevida, não se mostrando crivo negar esse
direito ao requerente, sob pena de tratamento desigualitário.
Diante do exposto, VOTO no sentido de REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas pelo Município de Juazeiro e, no mérito, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para declarar abusiva as cobranças realizadas a partir de julho/2017, com base no reajuste autorizado pelo Decreto
municipal nº 590/2016, mantendo-se o valor de R$ 4,30 por m3 pelo fornecimento de água potável por
caminhão-pipa até novas regras sobre a tarifa e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente.
*****
(TJBA – Juízo de Retratação nº 0034925-34.2005.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. Geder Rocha Gomes, Julgado em 30/07/2021)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II,
DO CPC. IPTU. CODEBA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. ART.
150, VI, “a”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA MEDIANTE OUTORGA DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE FINALIDADE LUCRATIVA. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE
DO STF (TEMA 385). RETRATAÇÃO POSITIVA. APELAÇÃO IMPROVIDA.
ACÓRDÃO MODIFICADO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0034925-34.2005.8.05.0001,
de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE SALVADOR e apelado CODEBA – COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA.
Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, à unanimidade, em EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, nos termos do
art. 1.030, II, do CPC/2015, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
Irresignada, a CODEBA interpôs Recurso Extraordinário de fls. 263-280, alegando, em síntese, que “a CODEBA é uma sociedade de economia mista federal, prestadora de serviço público, cujo
acionista controlador é a União Federal, conforme atos constitutivos adunados aos autos. Não exerce,
portanto, atividade econômica em sentido estrito, competindo-lhe, atualmente, a função de autoridade portuária, nos termos da Constituição Federal, art. 21, XII, ‘f’ 30, E Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro
de 1993 (Lei de Modernização dos Portos)” 31
Afirma, ainda, que “não há elementos jurídicos determinando que, para fins tributários, o
contrato de concessão de uso seja equiparado ao domínio útil do bem”.
30 Art. 21. Compete à União: XII – explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: f) os portos marítimos, fluviais e lacustres;
31 Lei nº 8.630, de 25 de fevereiro de 1993 – Dispõe sobre o regime jurídico da exploração dos portos organizados e das instalações portuárias e dá outras
providências. (LEI DOS PORTOS). Revogado pela Medida Provisória nº 595, de 2012, convertida na Lei nº 12.815, de 2013 – Dispõe sobre a exploração
direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades desempenhadas pelos operadores portuários
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Em suas contrarrazões acostadas às fls.300-318, o Município de Salvador pugnou pela inadmissão do Recurso Extraordinário e, subsidiariamente, pela manutenção do acórdão em apelação.
O apelo extremo foi inadmitido por este Tribunal, uma vez que foi interposto antes do julgamento de embargos de declaração, não havendo ratificação posterior, incorrendo em extemporaneidade, conforme decisão de fls. 385/386 daquele feito.
Por esta razão, a CODEBA interpôs Agravo em Recurso Extraordinário combatendo a inadmissibilidade, tendo em vista que os embargos de declaração foram rejeitados, não havendo nenhuma
modificação da decisão embargada que justificasse uma ratificação dos termos do recurso anteriormente apresentado. No mérito, defendeu fazer jus à imunidade tributária recíproca inserta no art. 150,
VI, “a”, da CF/88.32
Remetidos os autos ao STF (fls. 479), estes foram devolvidos à Corte Estadual (fls. 479, verso)
para sobrestamento do feito, considerando que a matéria versada corresponderia ao Tema 385 (RE
594.015/SP)33 da sistemática da repercussão geral, à é poca pendente de julgamento.
Advindo o julgamento do mérito do RE 594.015/SP pelo STF, e definida a tese de repercussão
geral, a Segunda Vice-Presidência deste Tribunal proferiu decisão às fls. 484/485, negando seguimento ao Recurso Extraordinário, ao fundamento de que o acórdão rechaçado estaria em consonância
com o Tema 385/STF.
Persistindo a irresignação, a CODEBA opôs o Agravo Interno de fls. 494-515, acusando a
ocorrência de distinção (distiguishing) entre a situação fática em questão e os casos paradigmas dos
Temas 385 e 508/STF.1 Afirmou que, enquanto prestadora de serviço público, atua na função de autoridade portuária, não exercendo, por conseguinte, atividade com fins lucrativos. Também esclareceu
que possui natureza de sociedade de economia mista de capital fechado, de modo que não negocia
suas ações em bolsa de valores. Nessas condições, portanto, faria jus à imunidade tributária recíproca,
afastando a possibilidade de cobrança de IPTU.
Persistindo a irresignação, a CODEBA opôs o Agravo Interno de fls. 494-515, acusando a
ocorrência de distinção (distiguishing) entre a situação fática em questão e os casos paradigmas dos
Temas 385 e 508/STF.34 Afirmou que, enquanto prestadora de serviço público, atua na função de autoridade portuária, não exercendo, por conseguinte, atividade com fins lucrativos. Também esclareceu
que possui natureza de sociedade de economia mista de capital fechado, de modo que não negocia
suas ações em bolsa de valores. Nessas condições, portanto, faria jus à imunidade tributária recíproca,
afastando a possibilidade de cobrança de IPTU.
Contrarrazões às fls. 518/533, pelo improvimento do agravo.
A 2º Vice-Presidência desta Corte, em decisão de fls. 537-540, exerceu a possibilidade de retratação, nos moldes do art. 1.021, §2°, do CPC, constatando “a ausência de similitude fática entre o
assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado, especificamente no RE nº 594.015/SP (Tema 385),
submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos pelo STF”.
Ato contínuo, a 2º Vice-Presidência remeteu os presentes autos à 5ª Câmara Cível para eventual juízo de retratação pelo órgão julgador da apelação, previsto no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil/201535, tendo em vista a possível dissonância do julgado com o entendimento firmado no
STF no julgamento do RE nº 594.015/SP (Tema 385).
32 Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: VI – instituir impostos sobre: a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
33 “A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja
ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”. (Tese definida no RE
594.015, rel. Min. Marco Aurélio, P, j. 6-4-2017,DJE188 de 25-8-2017 – Tema 385).
34 “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do
capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente
em razão das atividades desempenhadas” (Tese definida no RE 600867, rel. Min. Joaquim Barbosa, P, j. 25/08/2020,DJE239 de 30/09/2020 – Tema 508).
35 Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze)
dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (…) II – encaminhar o processo ao
órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
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Distribuído inicialmente os autos, por dependência, ao Des. José Edvaldo Rocha Rotondano, este declinou da competência às fls.544-545, entendendo ser caso de livre distribuição, uma
vez que o relator do recurso de apelação, Des. Rubem Dario Pelegrino não possui sucessor no
órgão, tampouco remanesce na Câmara qualquer dos integrantes que participaram do julgamento, situação que leva à aplicação do §8º do art. 160 do regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia.36
Realizada a distribuição por sorteio, encaminharam-me os presentes autos para o exercício da
relatoria e consequente juízo de retratação, nos moldes do já citado inciso II, do art. 1.030, do CPC/2015.
VOTO
1. Da admissibilidade recursal
O presente recurso de apelação é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, conforme os pressupostos constantes no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil37
In casu, verificada a presença dos requisitos de admissibilidade exigidos para o manejo do
recurso interposto, razão pela qual deverá ser conhecido, passa-se a apreciação do feito.
2. Do juízo de retratação
Quando o recurso extraordinário é interposto contra acórdão que tenha divergido de um precedente do STF com repercussão geral reconhecida, cabe ao Vice-Presidente deste Tribunal Estadual,
antes de remetê-lo ao Tribunal Superior, encaminhar o processo ao órgão que proferiu o acórdão
recorrido, para que proceda ao juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, CPC, e do art. 86-D, III.
Conforme explica Fredie Didier, “o mérito do recurso é, em regra, sujeito a uma única apreciação (órgão ad quem). Fala-se ‘em regra’, porque há recursos que permitem a retratação pelo juízo
a quo – é o caso dos recursos com efeito regressivo (...). Nessas hipóteses, o legislador autoriza que
o juízo que proferiu a decisão recorrida ‘acolha’ as razões do recurso e revogue a sua decisão”.38
Ainda sobre o juízo de retratação do órgão fracionário do tribunal a quo, Nelson Nery Jr. e
Rosa Maria de Andrade Nery, esclarecem que “incumbe o presidente ou vice-presidente do tribunal
de origem a tarefa de devolver os autos do processo ao relator, para que profira juízo de retratação, quando a decisão recorrida divergir do entendimento do STF ou do STJ adotado nos casos de
repercussão geral ou recurso repetitivo. Como já afirmamos, repercussão geral e recurso repetitivo
não têm eficácia vinculante, de modo que o magistrado não está obrigado a aplicar o entendimento
das cortes superiores exarados nesses expedientes, aliás, como deixa clara a disposição constante
do CPC, 1030, V. Incumbir o dirigente do tribunal a enviar os autos ao relator, para que este profira
juízo de retratação é dar de barato que aqueles expedientes o vinculariam. O relator pode recusar-se
a proferir o juízo de retratação, o que faria dentro de sua independência jurídica. Não havendo juízo
de retratação, os autos voltam ao presidente ou vice-presidente do tribunal para que dê continuidade
ao processamento do recurso excepcional”.39
36 Art. 160 – A distribuição de recurso, habeas corpus ou mandado de segurança contra decisão judicial de primeiro grau torna prevento o Relator para
incidentes posteriores e para todos os demais recursos e novos habeas corpus e mandados de segurança contra atos praticados no mesmo processo de
origem, na fase de conhecimento ou de cumprimento de sentença ou na execução, ou em processos conexos, nos termos do art. 930, parágrafo único,
do Código de Processo Civil. (…) § 7º – Se o Relator deixar o Tribunal ou transferir-se de Órgão fracionário, a prevenção permanece no Órgão Julgador
originário, cabendo a distribuição ao seu sucessor, observadas as regras de conexão. § 8º – A regra do § 7º não se aplica quando o recurso ou ação que
fundamenta o reconhecimento da prevenção tiver sido julgado monocraticamente ou quando os demais membros do Órgão Julgador original que participaram do seu julgamento não mais o integrem.
37 Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
38 DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. P. 134.
39 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 3. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. P. 2311.
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Cândido Rangel Dinamarco40 por sua vez, ressalta os poderes atribuídos ao relator do processo
quando em tramitação no tribunal: “as leis processuais interferem com muita parcimônia na disciplina da distribuição de competências entre os colegiados fracionários dos tribunais e trazem também
algumas poucas disposições sobre certos atos da competência monocrática de seus integrantes. Em
uma disposição bastante ampla, ao relator o Código de Processo Civil confere amplos poderes de
direção e organização do processo, nestes termos: dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das
partes (art. 932, inc. I)”.41
Dito isto, considerando o caso em apreço, resulta adequada a aplicação do art. 1.030, II, do
CPC/2015, uma vez que admitido pela respeitável 2ª Vice-Presidência, em decisão de fls. 537-540, o
Recurso Extraordinário interposto pela CODEBA às fls. 263-280, havendo, por via de consequência,
o encaminhamento dos autos para o Relator do recurso de apelação, para que este proceda ao juízo
de retratação, caso pertinente.
Contudo, tendo o relator do recurso de apelação deixado este Tribunal, não possuindo sucessor no órgão, e tampouco remanescendo na Câmara qualquer dos integrantes que participaram
do julgamento da apelação ora em análise, faz-se necessária a aplicação do §8º do art. 160 do regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, segundo o qual a solução será a livre
distribuição do feito.
Realizada a distribuição por sorteio e cumprindo a presente apelação à minha relatoria, passo
a exercer os poderes que são próprios a tal função, na forma do art. 932, I, do CPC/2015, combinado
com o art. 162, I e XVI, do RITJBA.
3. Do mérito
A presente apelação cível foi interposta contra a sentença prolatada às fls. 196 a 201 dos autos
dos embargos à execução fiscal, tombado pelo nº 672492-2/2005, que julgou procedentes os embargos
ao fundamento de que “conforme preceitua a lei nº 8.630/93, atua a embargante como autoridade
portuária, com as atribuições de administração e fiscalização do funcionamento do porto, ficando a
cargo da iniciativa privada as operações portuárias comerciais, estas, sim, atividade econômica, das
quais não participa a CODEBA”.
Analisado o presente caso, verifica-se que comporta o JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO, haja vista que o fato aqui tratado apresenta distinção (distiguishing) em relação ao da ação paradigma apreciada pelo STF no Recurso Extraordinário nº 594.015/SP. Segundo a tese fixada naquele
julgamento (Tema 385), “a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se
estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade
econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município”.
Denota-se, portanto, que a imunidade tributária recíproca não é extensível às sociedades de
economia mista arrendatárias de imóvel público quando estas exploram atividade econômica com
fins lucrativos.
Segundo Ricardo Cunha Chimenti, a imunidade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada. Vale dizer: a Constituição impede que a lei de tributação inclua certos fatos
na hipótese de incidência de impostos (impõe uma regra negativa de competência). (…) As empresas
públicas e sociedades de economia mista que exploram atividade econômica sujeitam-se ao regime
jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações trabalhistas e tributárias. Por
isso não devem gozar de privilégios fiscais não extensivos ao setor privado (art. 173, §2º, da CF/88).42
40
41 Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso,
homologar autocomposição das partes;
42 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Direito Tributário. Com anotações sobre Direito Financeiro, Direito Orçamentário e Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vol. 16. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 2017. Pp. 43-45.
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Contudo, apesar de inicialmente constituída como sociedade de economia mista, a CODEBA foi convertida em empresa pública de capital fechado, conforme consta em seu estatuto, tendo
a União como acionista majoritária, com 98% (noventa e oito) por cento das ações. Seu objeto é a
administração da infraestrutura portuária e o exercício das funções de autoridade portuária no âmbito dos portos organizados no Estado da Bahia, sob sua gestão e responsabilidade, em consonância
com as políticas públicas setoriais formuladas pelo Ministério da Infraestrutura (MINFRA) – e,
mais especificamente, à Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários.
Resta, outrossim, demonstrado nos autos e apensos, que desde a época do alegado fato gerador – exercício financeiro de 1997 – a apelada exerce a função de autoridade portuária, nos termos
da Lei nº 8.630/1993 e da Lei nº 12.815/2013, prestando serviço público essencial de administração
e exploração portuária, por delegação da União, exercendo atividade sem fins lucrativos.
Celso Antônio Bandeira de Melo é de clareza cristalina quando explica que “a Carta Magna
do País já indica, expressamente, alguns serviços antecipadamente propostos como da alçada do
poder público federal. Serão, pois, obrigatoriamente serviços públicos (obviamente quando volvidos
à satisfação da coletividade em geral) os arrolados como de competência das entidades públicas.
No que concerne à esfera federal, é o que se passa com o serviço postal e Correio Aéreo Nacional
(art. 21, X, da Constituição), com os serviços de telecomunicações, serviços de radiodifusão sonora
– isto é, rádio – e de sons e imagens – ou seja, televisão, serviços e instalações de energia elétrica
e aproveitamento energético dos cursos d’água, navegação aérea, aeroespacial, infraestrutura aeroportuária, transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou
que transponham os limites de mais de um Estado ou Território, transporte rodoviário interestadual
e internacional de passageiros, exploração dos portos marítimo, fluviais e lacustres (art. 21, XII,
letras ‘a’ a ‘ f’), seguridade social (art. 194), serviços de saúde (art. 196), assistência social (art. 203)
e educação (arts. 205 e 208)”.43
Bandeira de Melo fulmina qualquer dúvida de que as atividades indicadas no art. 21, XII, da
CF/88, são serviços públicos obrigatórios e exclusivos da União, ainda que exercidos indiretamente
mediante autorização permissão ou concessão.44
Portanto, a CODEBA, ora apelada, faz jus à imunidade tributária recíproca, o que implica
numa delimitação negativa da competência do Município de Salvador, realizada pela própria Constituição Federal ao art. 150, VI, “a”, não havendo que se falar em fato gerador de IPTU.
Inclusive, ao apreciar especificamente a situação da apelada, o STF decidiu que a CODEBA,
apesar de inicialmente constituída na forma de sociedade de economia mista, seu objeto é a prestação
de serviço público essencial sem fins lucrativos por delegação da União, merecendo gozar da imunidade intergovernamental estipulada constitucionalmente. Vejamos:
“Decisão Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia que, em juízo de retratação negativo, afastou a aplicação do entendimento fixado por esta CORTE no RE 594.015-RG, Tema 385/STF (a imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público,
quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município) e manteve o acórdão anteriormente prolatado. Eis a ementa
do julgado (fl. 1, Vol. 9): “APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMÓVEL CEDIDO
PELA UNIÃO E NA POSSE DA CODEBA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VINCULADA À
SECRETARIA DE PORTOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 594.015 JULGADO EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO COLEGIADA SUBMETIDA AO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO PARADIGMA INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. APELO IMPROVIDO.” No apelo extremo (Vol. 13), interposto com amparo
no art. 102, III, a, da Constituição Federal, o Município de Salvador sustenta violação ao art. 150, VI,
a, da Constituição, ao argumento de que a CODEBA exige contraprestação – tarifa – pelos serviços
43 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. Pp. 625-626.
44 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 15ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. Pp. 627-628.
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disponibilizados, razão pela qual não tem direito à imunidade tributária pretendida. Em novo juízo de
admissibilidade, os autos foram remetidos ao STF (Vol. 17). É o relatório. Decido. Eis os fundamentos
do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-9, Vol. 9): “ Analisando-se os autos, exsurge que
o acórdão de fls. 115/124, proferido pela Primeira Câmara Cível, sob a relatoria da Desembargadora
Maria Marta karaoglan Martins Abreu, deve ser mantido, posto que inaplicável a orientação esposada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 594.015. Constata-se que o acórdão paragonado
preservou a sentença que conferiu imunidade tributária à Apelada, relativa ao IPTU, pois entendeu
extensível a ela o disposto no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por se tratar de uma sociedade de
economia mista prestadora de serviço público. Após reanálise do caderno processual, possível concluir
que a hipótese sub judice não se amolda ao caso paradigma, não sendo alcançada pela tese fixada do
RE apontado. Consoante entendimento adotado, recentemente, pela Suprema Corte, a CODEBA, apesar de, à época, ser classificada como sociedade de economia mista (sua natureza jurídica foi alterada
para empresa pública, atendendo ao disposto no art. 91, § 1º, da Lei n. 13.303/2016), ao desempenhar
atividade de exploração/administração portuária, inserta dentre as competência materiais da União,
não estaria a exercer atividade econômica em sentido estrito, mas sim, prestando serviço público,
devendo, assim, ser alcançada pela imunidade discutida. (…) Logo, conclui-se estender à Apelada a
imunidade prevista no art. 150, VI, a, da CF/88.” Ao assim decidir, verifica-se que o acordão recorrido
está em consonância com o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento de casos análogos ao presente. Confiram-se os seguintes precedentes: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. SERVIÇO PÚBLICO. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A imunidade recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, alcança as
sociedades de economia mista que prestam serviços público de administração portuária, mediante outorga da União. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 1º/2/2010. 2. In
casu, a 1ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatou acórdão assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COBRANÇA DE IPTU. NÃO OCORRÊNCIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, § 3º,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 (ANOS) PARA A PROPOSITURA DE EXECUÇÃO FISCAL, ART. 174, CTN. SENTENÇA MERECEDORA DE PARCIAL REPARO, VEZ QUE A PRESCRIÇÃO NÃO ABRANGEU O EXERCÍCIO DE 1997. PROVIDO APELO
DO EMBARGADO. DESPROVIDO APELO DO EMBARGANTE. 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (RE 749.006-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/11/2013) “AGRAVO
REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS (SUCUMBÊNCIA). PARTILHA PROPORCIONAL. No julgamento do RE 253.472 (rel. min. Marco Aurélio, red. p/
acórdão Min. Joaquim Barbosa, Pleno, j. 25.08.2010), esta Corte reconheceu que a imunidade tributária recíproca aplica-se às sociedades de economia mista que caracterizem-se inequivocamente como
instrumentalidades estatais (sociedades de economia mista anômalas). O foco na obtenção de lucro, a
transferência do benefício a particular ilegítimo ou a lesão à livre iniciativa e às regras de concorrência
podem, em tese, justificar o afastamento da imunidade. Sem o devido processo legal de constituição
do crédito tributário, decorrente de atividade administrativa plenamente vinculada do lançamento a
servir de motivação, é impossível concordar com as afirmações gerais e hipotéticas de que há exploração econômica, inclusive por terceiros, os chamados arrendatários das instalações e áreas portuárias
e que ela se dá em regime de concorrência, devido à possibilidade de privatização. Como responsável
pelo ato administrativo, é o ente tributante a parte dotada dos melhores instrumentos para demonstrar
ter seguido os preceitos que dão densidade ao devido processo legal formal e substantivo. Quanto à
inversão dos ônus sucumbenciais, a empresa-agravada ficou vencida em parte muito pequena de sua
pretensão (cobrança de taxas), de modo que o argumento levantado pelo município-agravante é insuficiente para afastar a proporcionalidade da condenação. Agravo regimental ao qual se nega provimento
(AI 558.682-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 19/6/2012). No mesmo
sentido, colacionam-se as seguintes decisões monocráticas, proferidas em recursos envolvendo as mesmas partes: ARE 1.250.341/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 18/2/2020; RE 568.243/BA, Rel.
Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 13/3/2019; RE 1.159.404-AgR/BA, Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de 18/2/2019; RE 781.314/BA, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/3/2018;
ARE 978.520, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 5/8/2016; ARE 939.028, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/2016. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. Publique-se. Brasília, 21 de janeiro de 2021. Ministro Alexandre de Moraes Relator Documento assinado
digitalmente” (STF - ARE: 931099 AC 0072158-55.2011.8.05.0001, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 21/01/2021, Data de Publicação: 25/01/2021) – grifamos.
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Denota-se, portanto, que em um caso semelhante ao destes autos, o STF não aplicou à CODEBA a tese por ele fixada em sede de repercussão geral (Tema 385), reconhecendo a distinção (distiguishing) entre o paradigma e a situação da ora apelada.
Ao ponderar sobre a missão político-institucional do Supremo Tribunal Federal, Cândido Dinamarco lembrou do quanto dito “no próprio Supremo que ‘aqui nós julgamos ideias, não casos’
(Min. Cézar Peluzo). Com essa premissa está coerente a implantação da repercussão geral como
pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário (Constituição, art. 102, §3º), em clara
demonstração de que o constituinte dá sim importância à missão preservadora da ordem constitucional, confiada ao Supremo Tribunal Federal”.45
Infere-se que o STF tem como missão constitucional julgar o direito em tese, ainda quando
julgue casos concretos em sede de recursos extraordinários, de modo que a inteligência de suas teses
devem ser consideradas pela jurisdição infraconstitucional.
Tanto é que o novo Código de Processo Civil, ao art. 927, III, 46outorgou aos tribunais o dever
de observar os julgamentos realizados pelo STF em recursos extraordinários repetitivos, bem como,
ao art. 92647, a obrigação de uniformizar a jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
Nesses moldes, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento no sentido de
reconhecer a extensão da imunidade tributária da União à CODEBA, conforme segue:
“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TRIBUTÁRIO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL OPOSTOS CONTRA A COBRANÇA DE IPTU SOBRE
IMÓVEIS OCUPADOS PELA CODEBA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “A”, DA CF/88. HIPÓTESE EXTENSÍVEL À EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO, QUANDO SEJA ELA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO
RE Nº 594.015/SP, NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO MANTIDO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0028525-14.1999.8.05.0001.
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 09/05/2019).
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EMPRESA ESTATAL. CODEBA. SERVIÇOS PÚBLICOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA. RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA PRESTADORAS DE SERVIÇOS
PÚBLICOS. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO
IMPROVIDA” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0823679-56.2015.8.05.0001,Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA, Publicado em: 28/04/2020).
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IPTU. IMÓVEL CEDIDO PELA UNIÃO E NA POSSE
DA CODEBA, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA VINCULADA À SECRETARIA DE PORTOS
DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 594.015 JULGADO
EM REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO COLEGIADA SUBMETIDA AO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ENTENDIMENTO DO PARADIGMA INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
APELO IMPROVIDO” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0078072-37.2010.8.05.0001,Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 12/07/2019).
“APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA. IMUNIDADE RECÍPROCA – ART. 150, VI, ALÍNEA
“A” DA CF/88. APLICABILIDADE. BEM DE PROPRIEDADE DA UNIÃO FEDERAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. INAPLICABILIDADE DOS
45 DINAMARCO, Candido Rangel. Instituições de direito processual civil. V. 1. 8 ed. São Paulo: Malheiros, 2016. P. 643.
46 Art. 927. 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;
47 Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
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TEMAS 385 EM 437 DO STF. PRECEDENTES DO PRÓPRIO STF. APELO IMPROVIDO” (Classe:
Apelação,Número do Processo: 0795875-16.2015.8.05.0001, Relator(a): REGINA HELENA RAMOS
REIS, Publicado em: 04/06/2019).
“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. COBRANÇA DE IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR.
CODEBA. IMUNIDADE. DISTINGUISHING DO PRECEDENTE VINCULANTE DO STF.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Após análise dos autos, verifico que, de fato, a matéria não
guarda identidade temática com o aludido tema nº 385, no âmbito do qual foi fixada a tese de que a
imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se estende a empresa
privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com
fins lucrativos. 2. Na espécie, torna-se imperioso realizar um distinguishing (distinção) do precedente vinculante com a hipótese em debate. Vale pontuar que a CODEBA (agravada) é autoridade
portuária cuja natureza jurídica é de sociedade de economia mista, no entanto, tendo em vista as
especificidades que lhe são inerentes, não está a exercer atividade econômica em sentido estrito, mas
sim realizando prestação de serviço público. 3. Assim, nota-se que a decisão agravada encontra-se
em consonância com a mais recente e, no meu entender correto, entendimento do STF sobre a questão, ao reconhecer as especificidades da autoridade portuária. Precedentes do STF e do TJBA. 4.
Agravo interno improvido. Decisão monocrática mantida” (Classe: Agravo Regimental,Número do
Processo: 0154944-35.2006.8.05.0001/50002,Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 20/05/2019).

Apesar de consciente da crítica, feita por José Carlos Barbosa Moreira, no sentido que a prática da adesão à jurisprudência dominante pode usurpar do julgador a análise das regras e princípios jurídicos pertinentes no cotejo com as particularidades do caso concreto, sucumbindo aquele à tentação
de substituir o seu próprio raciocínio pela mera adesão a julgados anteriores, em prol da celeridade,48
entendo não ser esta hipótese no presente caso.
Isso porque os tribunais devem respeitar e seguir a própria jurisprudência, conforme esta foi
construída, existindo, antes implicitamente e, após o CPC/2015, explicitamente, um dever de autorreferência. Desse modo, ao decidir qualquer caso, o órgão jurisdicional deve dialogar com os precedentes consolidados, a fim de segui-los ou de realizar uma distinção. Esse diálogo com decisões anteriores é fundamental pra que se cumpram os deveres de integridade e coerência, em prol da segurança
jurídica, fomentando a previsibilidade e a estabilidade dos entendimentos da Corte.
Irretocável a reflexão de Fredie Didier no sentido de que “não se tolera mais a possibilidade
de os órgãos jurisdicionais, diante de situações concretas similares, conferirem resultados díspares.
A divergência jurisprudencial atenta contra o princípio da isonomia. É preciso que casos iguais tenham idêntica solução jurídica. Nesse sentido, firmado entendimento jurisprudencial sobre determinado tema, os casos que envolvam tal assunto devem seguir esse mesmo entendimento. A obediência
aos precedentes e a uniformização da jurisprudência prestam-se a concretizar, ainda, a segurança
jurídica, garantindo previsibilidade e evitando a existência de decisões divergentes para situações
semelhantes, sendo certo que decisões divergentes não atingem a finalidade de aplacar os conflitos
de que se originaram as demandas. Casos iguais devem ter, necessariamente, decisões iguais, sob
pena de se instaurar um estado de incerteza”.49
Ressalte-se, contudo, que o dever estabelecido para o Poder Judiciário, de observância aos precedentes e uniformização da jurisprudência – tal qual indicado nos arts. 926 e 927 do CPC/2015 – não
implica no engessamento dos órgãos jurisdicionais. O que se extrai das referidas normas é a ideia de
que a jurisprudência deve evoluir de forma ordenada, coesa, tal qual capítulos de uma história que se
desenvolve ao passo em que a sociedade também evolui.
Essa metáfora do romance em cadeia – chain novel – que foi apresentada por Dworking em
seu livro Uma Questão de Princípio, descreve com primor o papel do magistrado frente ao dever de
48 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 2007. P. 300.
49 DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência
originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. P.656
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velar pela integridade jurisprudencial, sendo sua responsabilidade interpretar o que aconteceu antes
para melhor compreender a incumbência que tem em mãos, determinando, segundo seu próprio julgamento, o motivo das decisões anteriores, se este é aplicável ao caso atual, ou se é caso de se abrir
um novo capítulo na história, avançando na hermenêutica jurídica por novos rumos.50
Tomando tais considerações por base, entendo que o substrato fático da presente lide é distinta
da tese consolidada pelo Tema 385 pelo STF em sede de recurso extraordinário com repercussão geral
reconhecida, como o próprio Supremo reconheceu em sede do ARE nº 931099/BA, razão pela qual
me alinho ao entendimento deste respeitável Tribunal de Justiça para reconhecer o direito da apelada
à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88, nos moldes da sentença prolatada em primeiro grau, a qual deve ser mantida.
Diante do exposto, pelas razões acima, voto no sentido de que seja EXERCIDO POSITIVAMENTE O JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para CONHECER E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença em sua integralidade.
Publique-se. Intime-se. Em atenção aos princípios da celeridade e economia processual, atribuo à presente decisão força de MANDADO/OFÍCIO.
*****
(TJBA – Conflito de Competência nº 8016790-78.2018.8.05.0000. Seções Cíveis Reunidas. Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 04/02/2021)
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL DE
CRÉDITO FEDERAL (FGTS). COMPETÊNCIA DELEGADA. EXTINÇÃO
DA DELEGAÇÃO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO. INCLUSÃO DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS NA COMPETÊNCIA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA (SALVADOR). CONFLITO PROCEDENTE. REMESSA DOS AUTOS
DE ORIGEM À JUSTIÇA FEDERAL.
Considerando que a Comarca de Lauro de Freitas já se encontra submetida à Justiça Federal, Seção Judiciária da Bahia, conforme consta da Resolução Presi/Cenag nº 9/2013
do TRF-1, que atualizou a jurisdição das varas federais das seções e subseções judiciárias
da 1ª Região, não remanescendo mais a competência delegada que ensejou a distribuição
da ação, impõe-se a declaração de incompetência da Justiça Estadual, com remessa dos
autos de origem à Justiça Federal, declarando-se a procedência do conflito em questão.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n. 801679078.2018.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVO ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS e como suscitado o JUÍZO DA VARA DA FAZENDA FAZENDA PÚBLICA
DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS.
ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em
DECLARAR PROCEDENTE O CONFLITO, RECONHECER A INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA DE ORIGEM E DETERMINAR A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, nos termos do voto do relator.

50 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Tradução Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000. P. 238.
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RELATÓRIO
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Lauro de Freitas em face do Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de
Freitas, com o objetivo de ver definida a competência para julgamento da Execução Fiscal da Dívida
Ativa do FGTS, em que são partes interessadas a Caixa Econômica Federal e Mares Representações
e Comércio de Alimentos Ltda.
Devidamente oficiado o Juízo suscitado, deixou de apresentar as informações solicitadas.
Remetido o feito ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção
ministerial.
VOTO
Como visto, cuida-se de Conflito Negativo de Competência manejado com o objetivo de ver definida a competência para julgamento da Execução Fiscal da Dívida Ativa do FGTS, em que são partes
interessadas a Caixa Econômica Federal e Mares Representações e Comércio de Alimentos Ltda.
Em verdade, verifica-se a incompetência da Justiça Estadual para processamento e julgamento
da demanda, devendo ser declinada a competência para um terceiro juízo – a Justiça Federal.
Consoante reiterado entendimento do STJ, “A jurisprudência tem reconhecido a possibilidade
de declaração da competência de um terceiro juízo que não figure no conflito de competência em
julgamento, quer na qualidade de suscitante, quer na qualidade de suscitado” (STJ - CC 168.575/MS,
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/10/2019).
No caso concreto, a ação de origem versa sobre Execução Fiscal de contribuições devidas
pelo empregador ao FGTS, cuja competência para processamento e julgamento é da Justiça Federal,
consoante dispõe a Súmula 349 do STJ:
Súmula 349 - Compete à Justiça Federal ou aos juízes com competência delegada o julgamento das
execuções fiscais de contribuições devidas pelo empregador ao FGTS.

Ao tempo do ajuizamento, em 2002, a distribuição ocorreu perante o Juízo suscitado por força
da competência delegada, prevista no artigo 15, inciso I, da Lei nº 5.010/1966, em razão da inexistência de Seção ou Subseção da Justiça Federal que abrangesse a comarca de Lauro de Freitas. No
entanto, atualmente, a referida comarca já se encontra submetida à Justiça Federal, Seção Judiciária
da Bahia, conforme consta da Resolução Presi/Cenag nº 9/2013 do TRF-1, que atualizou a jurisdição
das varas federais das seções e subseções judiciárias da 1ª Região, não remanescendo mais a competência delegada que ensejou a distribuição da ação. Assim, impõe-se a declaração de incompetência
da Justiça Estadual, com remessa dos autos de origem à Justiça Federal, declarando-se procedente o
conflito em questão, consoante vem decidindo reiteradamente esta Corte:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA X VARA CÍVEL DA COMARCA DE LAURO DE FREITAS. EXECUÇÃO FISCAL DE CRÉDITO FEDERAL
(FGTS). COMARCA DE LAURO DE FREITAS ATUALMENTE ABRANGIDA PELA JUSTIÇA
FEDERAL, SEÇÃO JUDICIÁRIA DA BAHIA. EXTINÇÃO DA COMPETÊNCIA DELEGADA.
POSSIBILIDADE DE FIXAR A COMPETÊNCIA EM TERCEIRO JUÍZO. REMESSA DOS AUTOS
AO JUÍZO FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. (TJBA – Conflito de Competência n. 801609005.2018.8.05.0000. Relatora: Desa. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO. Seções Cíveis Reunidas, julgado em 17 de agosto de 2019.)
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Ante o exposto, voto no sentido de DECLARAR A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
ESTADUAL para o processamento e julgamento da demanda de origem, determinar a remessa dos
autos da Execução Fiscal à Justiça Federal e declarar procedente o Conflito.
*****
(TJBA – Tutela Provisória nº 801545-31.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: Des.
José Aras, Julgado em 29/09/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO DE
APELAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. POSTERGAÇÃO DO VENCIMENTO DO ICMS. CALAMIDADE PÚBLICA. COVID-19. DECRETO Nº
19.626/20. RECONHECIMENTO DE MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. ART. 152, CTN. SENTENÇA MANTIDA. TUTELA PROVISÓRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar objetivando a postergação
do vencimento do ICMS pelo prazo de 90(noventa) dias a contar de abril/2020, quando
foi editado o Decreto nº 19.626/2020, que reconheceu o estado de calamidade pública
do Estado da Bahia, derivado da pandemia do Covid-19.
II – Sentença que denega a segurança. Demandante que requer a concessão do efeito
suspensivo ao recurso de apelação, conforme art. 932, II c/c 1.012, §3º do CPC.
III – Reconhecimento da moratória. Impossibilidade. Moratória deverá ser efetivada,
em regra, por lei, oriunda do Ente a quem compete a instituição do tributo. Inteligência
do Art. 152, CTN.
IV – Sentença mantida. Tutela Provisória a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Tutela Provisória nº 8015450-31.2020.8.05.0000,
em que figura como demandante FONTE D’AVIDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS
MINERAIS E BEBIDAS LTDA., e como demandado o SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.
Acordam os Desembargadores, componentes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça
da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO À TUTELA PROVISÓRIA, nos
termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO EM RECURSO DE APELAÇÃO manejado por FONTE D’AVIDA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS MINERAIS E
BEBIDAS LTDA. em relação à ação em curso perante o MM. Juízo da 11ª Vara da Fazenda Pública
da comarca de Salvador/BA, que nos autos do Mandado de Segurança, proposto em face do SUPERINTENDENTE DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO
ESTADO DA BAHIA tombada sob n° 8048909-21.2020.8.05.0001, que indeferiu a inicial e extinguiu
o processo, nos seguintes termos:
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“Assim, indeferindo a inicial, por lhe faltar uma das condições da ação, decreto a EXTINÇÃO DO
PROCESSO, sem resolução de mérito, com esteio no art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 e art. 485, VI,
do NCPC.
Verifique-se o recolhimento das custas.
Sem condenação em honorários.
Sentença não sujeita à remessa necessária.”

Em suas razões alega o demandante que com a impetração do Mandado de Segurança objetivou assegurar a postergação do vencimento do ICMS devido, pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar
de abril/2020, quando foi editado o Decreto nº 19.626/2020, que reconheceu o estado de calamidade
pública do Estado da Bahia, derivado da pandemia do Covid-19.
Assevera que não pretende se eximir do pagamento do ICMS que é efetivamente devido ao Estado, mas tão somente, postergar o seu vencimento enquanto perdurar o estado e calamidade pública,
sob pena de prejuízo de manutenção e existência da sua atividade econômica e, consequentemente, do
emprego dos seus 106 funcionários.
Sustenta a necessidade de aplicação imediata do Convênio CONFAZ nº 169/2017 e do Convênio
CONFAZ nº 181/2017, que obrigam o Estado da Bahia a postergar o pagamento do ICMS (apurado no
regime normal, regime de substituição tributária e ICMS-importação) desde que reconhecido o estado
de calamidade pública, o que já ocorreu por intermédio do Decreto nº 19.626, de 09 de abril de 2020.
Aduz pela observância dos princípios da preservação da empresa, proteção ao emprego, realização e proteção da ordem econômica, capacidade contributiva e do não-confisco, proporcionalidade
e razoabilidade.
Afirma que comprovou documentalmente a queda do seu faturamento após a adoção das medidas restritivas em combate ao coronavírus, o que tende a ficar ainda pior, uma vez que a Coca-Cola,
sua principal cliente, já sinalizou o cancelamento de vários contratos, além do cancelamento de inúmeros eventos, shows, campeonatos de futebol, espetáculos, feiras de negócios e São João.
Sustenta que o cancelamento dos eventos sociais afeta o seu faturamento, notadamente por possuir despesas fixas que não podem ser adiadas ou inadimplidas, especialmente o pagamento do salário
dos seus 106 (cento e seis) funcionários, aluguel, insumos e demais tributos dos quais é contribuinte.
Pontua que, diante desse contexto, diversas decisões têm sido proferidas em diversas regiões do
país para autorizar a postergação do vencimento de tributos em razão da crise causada pela COVID-19.
Esclarece que não se sustenta a alegação de que o art. 152 do CTN exige lei específica, na
medida em que a Apelante, em momento algum pleiteia uma moratória judicial.
Salienta que o próprio Estado da Bahia requereu junto ao STF, tutela de urgência para deixar
de pagar as parcelas da dívida estadual com a União, relativo aos meses de março a agosto do corrente ano, tendo sido concedida a liminar suspendendo por 180 (cento e oitenta) dias o pagamento
de tais obrigações.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação.
Devidamente intimado, o demandado apresentou contrarrazões, ID 9015070, refutando as
alegações do demandante.
VOTO
Inicialmente, cumpre salientar que trata-se de pedido autônomo de concessão do efeito ativo
em recurso de apelação, em face de sentença que indeferiu a inicial por falta de condições da ação, e,
consequentemente, extinguiu o processo sem resolução do mérito.
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O Código de Processo Civil em seu art. 932, II atribui ao relator a apreciação do pedido de
tutela provisória nos recursos, conforme abaixo:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do
tribunal;”

Lado outro, o mencionado diploma legal prevê a possibilidade de aplicação do efeito suspensivo ao recurso de apelação, notadamente quando o tempo de tramitação do recurso inviabilizar o
direito da parte, podendo este ser formulado através de petição simples, diretamente no Tribunal,
conforme depreende da leitura do art. 1.012, §3º, I do CPC, “in verbis”:
“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.
[...]
§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:
I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o
relator designado para seu exame prevento para julgá-la;
II - relator, se já distribuída a apelação.”

Além do mais, o §4º do artigo citado acima preconiza que “Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de
provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de
difícil reparação.”
No compulsar dos autos, detecta-se que a ação originária diz respeito a um Mandado de Segurança com pedido liminar, objetivando a concessão de postergação dos prazos para recolhimento
dos créditos tributários e das parcelas em razão de calamidade pública causada pela pandemia do
“Coronavírus” (Covid-19), pelo prazo de 90 dias, sem encargos.
Ocorre que, em que pese a alegação do demandante de não se tratar de moratória, outro entendimento não se pode extrair quando o que se requer é a postergação do vencimento de um tributo.
Destarte, a moratória, deverá ser efetivada, em regra, por lei, e deverá ser oriunda do Ente a quem
compete a instituição do tributo, conforme se extrai do artigo 152 do Código Tributário Nacional, literis:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de
direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade
à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada
classe ou categoria de sujeitos passivos.”

O citado dispositivo legal prescreve, assim, que a moratória é instituto excepcional e depende
de previsão legislativa expressa, seja em caráter individual ou geral.
Nesse diapasão e em caso similar, colaciono entendimento abaixo:
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“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO DE SUSPENSÃO
DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE ICMS EM RAZÃO DA CRISE ACARRETADA PELA PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 152 DO CTN. 1. Os Agravantes pretendem a obtenção de benefício tributário - moratória - em
decorrência da grave crise enfrentada pela pandemia COVID-19. Ocorre que o instituto da moratória
depende de previsão legislativa em sentido formal, conforme se extrai do art. 152, I, do Código Tributário Nacional. 2. Ainda que seja indiscutível a crise econômica enfrentada em decorrência da pandemia do COVID-19, não é possível ao Poder Judiciário suprir a vontade legislativa especificamente para
a concessão desse favor tributário, sob pena de usurpação de competência e nítida violação ao Princípio Constitucional da Separação dos Poderes. 3. A concessão desse benefício aos tributos da União em
relação aos Estados e Municípios, através de ato administrativo, legislativo ou de provimento judicial
exarado pelo STF, não permite que se estenda esse raciocínio aos contribuintes em relação aos tributos
estaduais, posto o não atendimento dos requisitos do art. 152, I, “b”, do CTN. 4. Por fim, tem-se que
o perigo de dano é reverso, porquanto a concessão da suspensão da exigibilidade do ICMS em decorrência dos fatos elencados na peça recursal poderia gerar efeito multiplicador que, indubitavelmente,
colapsaria as receitas do Estado em um momento de combate a grave crise sanitária e econômica
enfrentada por toda a população mundial. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do Agravo de Instrumento,
mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do e. Relator.(TJ-CE - AI: 06277291220208060000
CE 0627729-12.2020.8.06.0000, Relator: PAULO AIRTON ALBUQUERQUE FILHO, Data de Julgamento: 10/08/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2020)”

Registre-se ainda que a moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, devendo seus regramentos serem interpretados de forma literal, conforme previsão expressa do
artigo 111, I, do CTN, in verbis:
“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;(...)”.

Assim, malgrado se reconheça a relevância das alegações suscitadas pelo demandante, notadamente em face da crise econômica enfrentada em decorrência da pandemia do COVID-19, não se
vislumbra a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, dada a ausência
de probabilidade de provimento do recurso.
Destaque-se também que, in casu, a pandemia do vírus COVID-19, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não foi ato provocado nem pelo Estado, nem no interesse da Administração, configurando em fato jurídico de cunho internacional, impactando, inclusive, os cofres
públicos de todo País.
Ademais, ainda que fossem superadas as questões supramencionadas, imperioso reconhecer
que as decisões acerca dos incentivos necessários para o enfretamento das consequências socioeconômicas decorrentes da pandemia do COVID-19 carecem de uma análise global pela Administração
Pública, uma vez que se referem a um momento de instabilidade geral na economia e sociedade, afetando, inclusive, de forma também severa, os orçamentos dos Entes Públicos.
Por conseguinte, o cenário atual clama por um estudo macro da situação vivenciada,
cabendo aos Governos das diferentes esferas a definição de políticas públicas e diretrizes orçamentárias que consigam equilibrar a necessidade de manutenção do Estado e a sobrevivência
econômica das empresas e indivíduos, sem se perder a ótica da supremacia do interesse público
sobre os interesses particulares.
Nesse contexto, a situação excepcional ora vivenciada demanda um esforço coletivo, esperando-se de toda a sociedade, a adoção de práticas comerciais fraternas, ainda que com redução da
costumeira receita, igualmente visando o cumprimento da função social da propriedade, na forma do
art. 170, III, da Constituição Federal.
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E para tanto, inclusive, as empregadoras têm contado com medidas visando reduzir os impactos gerados pela redução ou paralisação da atividade econômica, a exemplo da Medida Provisória
936/2020, relativa às relações de emprego, permitindo a redução parcial da jornada de trabalho ou até
a mesmo a suspensão temporária do contrato de trabalho, sem ônus para as empregadoras, aliás, uma
das causas de pedir expostas pela Impetrante no presente writ.
Nesta senda, reitero o entendimento de que, em que pese se reconheça a possível dificuldade
ora enfrentada pela impetrante, não se vislumbra suporte jurídico para reconhecer, a obrigatoriedade
de diferimento do pagamento dos parcelamentos tributários, especialmente quando se considera a
excepcionalidade do momento socioeconômico que se vivencia no Brasil e no Mundo e o possível
efeito multiplicador da decisão.
Sobre a delicada situação sócio-econômica vivenciada no Brasil e no Mundo, cumpre destacar
decisão da lavra do eminente Desembargador Lourival Almeida Trindade, que, ao julgar o pedido de Suspensão de liminar n. 8006955-95.2020.8.05.0000, em decisão disponibilizada no DJE de
06/04/2020, assim se posicionou:
“(...)De outra perspectiva analítica, não se pode olvidar o singular cenário de recessão econômico-financeira, atualmente, suportado pelo Estado da Bahia e demais entes federativos, face ao agravamento
do quadro de saúde pública, adveniente da propagação da pandemia SARS-COVID-19, exigindo-se a
destinação prioritária de recursos públicos para a adoção de medidas de prevenção, contenção e combate da pandemia. Nesta diretiva, reassevere-se que a decisão liminar, nos moldes, em que concedida,
comprometerá, inconfutavelmente, a saúde pública, especialmente, neste período de enfrentamento do
novo coronavírus. A derradeiro, sobreleve-se o risco do denominado efeito multiplicador da decisão,
com o ajuizamento de inúmeras outras ações, de mesmíssimo objeto, onerando-se, sobremaneira, o
erário estadual. (...)”.

Imperioso citar que o tema em voga também foi objeto de apreciação liminar recente pelo
Supremo Tribunal Federal, em sede da Suspensão de Segurança n. 5.363 apresentada pelo Estado de
São Paulo contra decisão que determinou a abstenção do Estado de São Paulo de aplicar penalidades
tributárias e a inscrição da empresa agravante em parcelamentos e moratórias.
Ao apreciar o feito, o Ministro Dias Toffoli, em decisão monocrática publicada em 22 de
abril de 2020, se posicionou na esteira do entendimento ora defendido, determinando a suspensão
da liminar, por evidenciar risco de grave lesão à ordem público – administrativa e econômica e por
reconhecer o possível efeito multiplicador da decisão, conforme excerto que ora segue colacionado:
“(...) A cautelar ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor do mandado de segurança, para impedir o estado de aplicar-lhe
sanções tributárias de cunho pecuniário e administrativo, assegurando-lhe, ainda, a possibilidade de
incluir débitos em programas de parcelamento de débito fiscal, sem inclusão de juros e multa e suspendeu a exigibilidade de eventuais valores passíveis de exigência, em decorrência de sanções fiscais
pecuniárias.
Constata-se, assim, sem maiores dificuldades que, de uma penada, foi completamente subvertida a
ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no estado de São Paulo, em relação à empresa impetrante, medida essa que pode ser potencialmente estendida a milhares de outras empresas
existentes naquele estado.
Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que
sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do
estado de São Paulo.
Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de
todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio estado, em suas
diversas áreas de atuação.
Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e
voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica
em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os
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nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia. Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve
ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos
gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção
judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das
políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao
editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da
Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder
Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa.
Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no estado de São Paulo,
em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o
orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm
demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do estado.
(…)

Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco
de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão
sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de
segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Deferese pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA
INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A
DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº
3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).(...) ”

Registre-se ainda, por oportuno, que, em sequência, o referido Ministro deferiu, nos próprios
autos da Suspensão de Segurança n. 5.363, o pedido formulado pelo Estado de São Paulo para estender a decisão concessiva da suspensão acima mencionada para diversos outros casos semelhantes,
conforme decisão publicada em 08 de maio de 2020.
Outrossim, imperioso salientar que parte do risco de lesão e perigo de dano descrito pela
impetrante se refere à dificuldade de pagamento dos salários e manutenção dos empregos dos funcionários das empresas, situação que aparenta ser, também, de grande preocupação da União e demais
Entes Federados, como se depreende do teor da Medida Provisória n. 936 de 2020, de 01 de abril de
2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda para enfrentamento do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de
2020, conforme já salientado nas linhas acima.
Por conseguinte, da análise do teor da Medida Provisória, detecta-se que os riscos e temores
ventilados pela Impetrante já possuem medida pública de enfrentamento, uma vez que, no seu artigo
2º, o ato normativo elenca como objetivos do programa a preservação do emprego e renda, a garantia
da continuidade das atividades laborais e empresarias e a redução do impacto social, in litteris:
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“Art. 2º Fica instituído o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com aplicação
durante o estado de calamidade pública a que se refere o art. 1º e com os seguintes objetivos:
I - preservar o emprego e a renda;
II - garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais; e
III - reduzir o impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de
emergência de saúde pública.”

Cumpre registrar, ainda, que por esses mesmos fundamentos, já decidi em casos semelhantes
negando, em sede de medida antecipatória de qualquer natureza, o diferimento de vencimentos de tributos, conforme se verifica nos Mandados de Seguranças originários de nºs 8007742-27.2020.8.05.0000
e 8013887-02.2020.8.05.0000.
Em tempo, malgrado não tenha o Estado da Bahia se manifestado acerca da incidência dos
efeitos da concessão do efeito ativo requerido nos Convênios CONFAZ nºs 169/2017 e 181/2017, tal
ausência não tem o condão de afastar o entendimento aqui desenvolvido.
Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação.
*****
(TJBA – Mandado de Segurança Cível nº 8008651-69.2020.8.05.0000. Seção Cível de Direito
Público. Relator: Des. José Aras, Julgado em 11/09/2020)
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTOS. ICMS. PANDEMIA. MORATÓRIA GERAL. PREVISÃO EM LEI. NECESSIDADE. ARTIGO 152 DO CTN. AUSÊNCIA DE ATO
NORMATIVO. AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. ATO DE
INICIATIVA PRIVATIVA DO GOVERNADOR. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO.
INAPLICABILIDADE. AUTORIDADE COMPETENTE É SUPERIOR A QUE
SE MANIFESTOU NOS AUTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
I - Detectado que os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas gerais indicadas pela autora, pois se baseiam em fatos notórios (pandemia de
Covid-19) e atos regulamentares emitidos pelas autoridades públicas, não se vislumbra
a alegada inadequação da via eleita.
II – O objeto do presente writ reside na ausência de expedição de Regulamentação legal que estabeleça o diferimento dos prazos de vencimentos dos tributos, ou seja, que
determine a moratória tributária para todas as empresas substituídas pela Associação
impetrante que se encontrem no Regime Normal de Apuração de ICMS.
III - A moratória geral, objeto da pretensão em comento, em regra, deve ser instituída pelo Ente Público que detém competência para instituir o tributo e por intermédio
de lei, conforme se extrai do teor do artigo 152 c/c artigo 97, VI, do Código Tributário Nacional.
IV – Ocorre que, na seara Estadual, os projetos de lei, de matéria tributária, são de
iniciativa privativa do Governador do Estado da Bahia, nos termos do artigo 77, III, da
Constituição Estadual, e a expedição de Decretos se insere no rol de atribuições priva439
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tivas também da mencionada autoridade, conforme se extrai do teor do artigo 105, V,
da Constituição Federal.
V – Destarte, resta inconteste que o afastamento da omissão atacada dependeria de ato
que refoge às atribuições do Secretário da Fazenda do Estado, estando, em verdade, no
rol constitucional de competência privativa do Governador do Estado da Bahia.
VI – Registre-se que o Convênio Confaz 169/2017, que a impetrante aponta como
supedâneo jurídico da pretensão, apenas prevê a faculdade de estabelecimento de moratória pelos Estados da Federação, incluindo a hipótese de calamidade pública, e dos
parâmetros para criação pelo Estado, ou seja, a instituição da pretendida prorrogação
dos vencimentos dos tributos do Estado da Bahia dependeria de ato específico, o qual,
diante das previsões legais destacadas, o Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
não teria competência para instituí-lo.
VII – Considerando que a autoridade indicada como coatora e que se manifestou no
presente writ encontra-se em posição hierárquica inferior à autoridade que detinha
competência para praticar o ato omisso atacado, torna-se inviável a aplicabilidade da
Teoria da Encampação. Precedentes do Colendo STJ.
VIII – Rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita. Acolhida a preliminar de
ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia.
EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008651-69.2020.8.05.0000, em que figuram
como impetrante ACEC - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMAÇARI
e como impetrado SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado
da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA
ELEITA e ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, extinguindo o feito
sem resolução do mérito, nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido liminar, impetrado pela ACEC
– ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAMAÇARI contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, que não teria implementado a moratória
tributária para as empresas do regime normal de apuração de ICMS.
Aduz a impetrante que a pandemia do coronavírus teria provocado impactos que ultrapassam
a saúde pública, com nefastos efeitos para a economia e para as atividades comerciais.
Assevera que sem receita seria impossível garantir por 2 (dois) ou 3 (três) meses o pagamento
de todas as despesas fixas e salários dos funcionários das empresas.
Sustenta que as empresas estão com a capacidade contributiva comprometida e, por isso, não
conseguiriam contribuir com tributos neste momento.
Alega a responsabilidade objetiva da Administração Pública, por fato do príncipe, decorrente
da determinação do fechamento geral do comércio e da indústria na tentativa de conter a disseminação do Covid-19, o que teria causado uma retração de mercado.
Afirma a existência de previsão de autorização para concessão de moratória no Convênio
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Confaz 169/2007, no caso de calamidade pública, mas que o impetrado não teria expedido qualquer
ato para implementar o diferimento do pagamento dos tributos para as empresas consideradas do
regime normal de apuração do ICMS.
Pontua ainda que o estado de calamidade pública do Município de Camaçari, local das sedes das
empresas representadas pela impetrante, teria sido reconhecido pelo Decreto Legislativo n. 2.044/2020.
Defende a existência do periculum in mora e fumus boni iuris, requestando, assim, pelo deferimento do pedido liminar, para determinar à autoridade impetrada que imediatamente conceda
às empresas substituídas pela impetrante, a prorrogação das datas de vencimentos do ICMS (ICMS
apuração normal mensal, ICMS – Substituição Tributária, ICMS – diferencial de alíquota) nos termos
da clausula sexta do Convênio Confaz 169/2017.
Requer, ao fim, a confirmação do pedido liminar, para conceder a segurança pleiteada.
Notificado o Estado da Bahia para se pronunciar, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, conforme prescrição do parágrafo segundo do artigo 22 da Lei 12.016/2009, quedou-se silente, conforme
teor da certidão constante no ID 7036597.
Decisão pelo indeferimento da medida liminar constante no ID 7067223.
Estado da Bahia solicitou intervenção no feito, conforme manifestação inserta no ID 7075036,
em que suscita preliminares de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída, e
ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado.
No mérito, alega a impossibilidade de o Poder Judiciário conceder moratória, pois significaria,
a seu ver, afronta ao princípio da legalidade e da tripartição dos Poderes, além de sustentar a ausência
dos requisitos necessários para concessão do instituto.
Defende ainda a ausência de qualquer prejuízo em razão da suposta queda de vendas, pois o
ICMS é um tributo indireto, em que o encargo financeiro é repassado pelo contribuinte de direito ao
contribuinte de fato.
Sustenta que, ao pleitear a dilação do prazo para pagamento das obrigações tributárias, o impetrante pretende utilizar a quantia recebida do consumidor final a título de ICMS que está embutida
no preço de suas mercadorias para quitar obrigações de natureza outras (empresariais, trabalhistas,
etc), o que defende ser absolutamente inadmissível.
Assevera que caso a segurança seja concedida será criado um paradoxo, pois embora o Estado
seja mais demandado para agir em prol da coletividade neste momento crítico, menos poderá atender,
pois, além de perder cerca de R$1,5 bilhão em arrecadação somente no 2º trimestre de 2020, também
não receberá créditos importantes e esperados em virtude de moratórias ou medidas semelhantes
concedidas pelo Poder Judiciário.
Aponta que a pretensão mandamental colide com o princípio da legalidade, porquanto somente seriam beneficiados com a dilação de prazo aqueles que ingressarem com as suas respectivas
ações judiciais.
Pontua que “não são pertinentes as assertivas da Impetrante da inicial de aplicação do
“Fato do príncipe”, bem como não há que se falar na redução da sua capacidade contributiva,
da suspensão do nexo de referibilidade, ou da elisão da responsabilidade por suposta excludente
de força maior” e “que não há que se falar na aplicação dos princípios da realização do pleno emprego e da função social das empresas para o fim de que seja concedida às Impetrantes
verdadeira moratória, não sendo aplicáveis os artigos constitucionais invocados, quais sejam
artigo 1º, inciso III, artigo 3º, inciso III, artigo 5º, inciso XXII, artigo. 6º, artigo 7º, inciso I, e
artigo 170, incisos III e VIII”.
Aduz que o crédito tributário é de interesse público, especialmente para enfrentamento da
pandemia Covid-19, para garantia do Direito à vida, da saúde pública, o que, a seu ver, se sobrepõe aos
princípios da função social da empresa, da dignidade humana, livre iniciativa, erradicação da pobreza
e valorização do trabalho, invocados pela impetrante.
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Sustenta a existência de periculum in mora reverso, pois caso o Estado da Bahia não consiga
arrecadar os necessários recursos para enfrentar a crise do coronavírus, o resultado será a majoração
do número de vítimas e total colapso da estrutura de saúde pública.
Requer, ao fim, o acolhimento das preliminares, com a extinção do feito sem julgamento do
mérito, ou que seja denegada a segurança.
Informações prestadas pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA
BAHIA no ID 7175166, em que suscita preliminares de inadequação da via eleita e ilegitimidade
passiva e, no mérito, sustenta a ausência de qualquer conduta ilegal, pois a moratória depende de
previsão legal.
Aponta que o deferimento de moratória a favor da impetrante violaria o princípio da isonomia,
pois os concorrentes ficariam prejudicados, e defende a necessidade de observância do Princípio da
tripartição dos poderes, não sendo lícito ao Poder Judiciário adotar medidas que extrapolam as suas
atribuições constitucionais.
Intimado acerca das preliminares e documentos apresentados pelos impetrados, o impetrante
colacionou manifestação inserta no ID 7527694, ratificando a adequação da via processual manejada
e a legitimidade passiva do Secretário, pois teria competência para autorizar moratória firmada em
Convênio do CONFAZ, que seria norma autoaplicável.
Parecer ministerial constante no ID 7793844, pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela
denegação da segurança.
VOTO
De início, incumbe afastar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos impetrados, sob o argumento de ausência de demonstração por prova documental das alegações ventiladas
pelo impetrante.
O Mandado de Segurança possui alicerce constitucional, com previsão específica no artigo 5º,
LXIX, que assim estabelece: “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de
poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.
A Constituição federal prevê ainda a possibilidade de impetração do Mandado de Segurança
coletivo, o qual se encontra sedimentado no artigo 5º, LXX, que assim estabelece: “LXX - o mandado
de segurança coletivo pode ser impetrado por: … b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses
de seus membros ou associados;”, sendo essa, portanto, a qualidade da Impetrante do presente writ.
Nesta senda, o legislador infraconstitucional editou a Lei 12.016 de 2009, que disciplina o
procedimento e os requisitos para a propositura do citado remédio constitucional.
No caso dos autos, evidencia-se que a impetrante objetiva combater o suposto ato omissivo atribuído à autoridade coatora, consistente na ausência de expedição de ato que implemente o diferimento
do pagamento dos tributos estaduais, em decorrência do reconhecimento do estado de calamidade pública por diversos Entes Públicos e dos atos administrativos restritivos realizados com o intuito de conter a
pandemia do Covid-19, defendendo, assim, a aplicabilidade do Convênio Confaz 169/2017.
Detectado que os elementos trazidos aos autos são suficientes para analisar as premissas indicadas pela autora, pois se baseiam em fatos notórios (pandemia de covid-19) e atos regulamentares
emitidos pelas autoridades públicas, não se vislumbra a alegada inadequação da via eleita.
Destarte, a alegação de ausência de prova suficiente para alicerçar as demais circunstâncias
inerentes ao caso concreto deve ser objeto de análise do mérito da demanda, mas sem inviabilizar o
conhecimento do writ.
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Pelo exposto, incumbe a rejeição da preliminar aventada.
Por outro lado, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia, verifica-se, em verdade, que assiste razão aos impetrados, senão vejamos.
A lei 12.016/2009 estabelece no §3º do artigo 6º que “Considera-se autoridade coatora aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.
Nesta direção, autoridade coatora é aquela responsável pela realização, determinação ou omissão do ato impugnado.
In casu, conforme mencionado linhas acima, detecta-se que a insurgência da Associação impetrante se refere a suposta omissão da autoridade impetrada por não ter expedido atos que implementem a postergação do prazo de pagamento de ICMS para as empresas submetidas ao Regime
Normal de Apuração, conforme se extrai do teor da inicial, cujo excerto segue ora transcrito:
“Contudo, a autoridade Impetrada NÃO expediu qualquer ato para a implementação da moratória tributária para as empresas consideradas do REGIME NORMAL DE APURAÇÃO de ICMS.
Insta consignar que somente as empresas do SIMPLES NACIONAL foram beneficiadas através da
Resolução CGSN 154/2020 e do Decreto estadual 19.619/2020”.
Pugna, ao fim, pela determinação à autoridade impetrada para que “conceda às empresas substituídas pelo impetrante que preencham os requisitos do convênio, a prorrogação das datas de vencimentos do ICMS (ICMS apuração normal mensal, ICMS – Substituição Tributária, ICMS – diferencial de
alíquota – antecipação parcial nos prazos estabelecidos na cláusula sexta do Convênio (...)”.
Resta, assim, inconteste que o objeto do presente writ reside na ausência de expedição de Regulamentação legal que estabeleça o diferimento dos prazos de vencimentos dos tributos, ou seja, que
determine a moratória tributária para todas as empresas substituídas pela Associação impetrante que
se encontrem no Regime Normal de Apuração de ICMS.
A moratória encontra previsão no artigo 152 do Código Tributário Nacional, pressupondo para
sua concessão de ato normativo, conforme se extrai do teor do dispositivo mencionado, in verbis:
“Art. 152. A moratória somente pode ser concedida:
I - em caráter geral:
a) pela pessoa jurídica de direito público competente para instituir o tributo a que se refira;
b) pela União, quanto a tributos de competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios,
quando simultaneamente concedida quanto aos tributos de competência federal e às obrigações de
direito privado;
II - em caráter individual, por despacho da autoridade administrativa, desde que autorizada por lei nas
condições do inciso anterior.
Parágrafo único. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade
à determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, ou a determinada
classe ou categoria de sujeitos passivos.”

Assim, a moratória geral, objeto da pretensão em comento, em regra, deve ser instituída pelo
Ente Público que detém competência para instituir o tributo e por intermédio de lei.
O CTN ainda estabelece no seu artigo 97, VI, que as hipóteses de suspensão de crédito tributário, como é o caso da moratória, bem como a dispensa ou redução de penalidades somente podem
ser previstas em lei, in verbis:
“Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
VI - as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de créditos tributários, ou de dispensa ou redução
de penalidades.”
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Ocorre que, na seara Estadual, os projetos de lei, de matéria tributária, são de iniciativa privativa do Governador do Estado da Bahia, nos termos do artigo 77, III, da Constituição Estadual que
segue ora destacado:
“Art. 77 - São de iniciativa privativa do governador do Estado os projetos que disponham sobre:
(...)
III - matéria tributária e orçamentária;”

Na mesma direção, a sanção, promulgação, veto e publicação das leis, além da expedição de
decretos e regulamentos, são, também, de competência privativa do Governador do Estado da Bahia,
conforme estabelece o artigo 105, V, da Constituição Estadual, in verbis:
“Art. 105 - Compete privativamente ao governador do Estado:
(...)
V - sancionar, promulgar, vetar, fazer publicar as leis e, para sua fiel execução, expedir decretos e
regulamentos;”
Destarte, a omissão objeto do mandamus não pode ser atribuída ao Secretário de Fazenda do Estado
da Bahia, pois a regulamentação pretendida se insere no rol de competência exclusiva atribuída ao
Governador do Estado da Bahia.

Registre-se que a mencionada autoridade, no exercício desta competência constitucional, expediu Decreto Estadual nº 19.619/2020, de 08 de abril de 2020, que, versa sobre a moratória do ICMS
para o período de pandemia, mas delimitou sua incidência para as Empresas do Simples do Nacional,
as quais possuem tratamento legislativo diferenciado, com os seguintes termos:
“O GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, no uso da atribuição que lhe confere o disposto no
inciso V do art. 105 da Constituição Estadual e à vista do Decreto nº 19.549, de 18 de março de 2020,
ratificado pelo Decreto nº 19.586, de 27 de março de 2020,
DECRETA
“Art. 1º Ficam prorrogados os prazos de recolhimento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS, apurado e devido, no âmbito do Simples Nacional, pelas microempresas e
empresas de pequeno porte optantes, para até:
I - 20 de julho de 2020, relativo ao faturamento de março de 2020;
II - 20 de agosto de 2020, relativo ao faturamento de abril de 2020;
III - 21 de setembro de 2020, relativo ao faturamento de maio de 2020.
Art. 2º Ficam prorrogados os prazos de recolhimento do ICMS, apurado e devido, no âmbito do Simples Nacional, pelo Microempreendedor Individual - MEI, para até:
I - 20 de outubro de 2020, relativo ao mês de março de 2020;
II - 20 de novembro de 2020, relativo ao mês abril de 2020; III - 21 de dezembro de 2020, relativo ao
mês de maio de 2020. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.”

Por conseguinte, torna-se inconteste que o afastamento da omissão atacada dependeria de ato
que refoge às atribuições do Secretário da Fazenda do Estado, estando, em verdade, no rol constitucional de competência privativa do Governador do Estado da Bahia.
Neste sentido, encontra-se a jurisprudência dos Tribunais Superiores:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADE COATORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REVISÃO DOS VALORES DE GRATIFICAÇÃO, PREVISTA
EM LEI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO GOVERNADOR QUANTO A ATO DE SUA EXCLUSI-
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VA COMPETÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE DÁ
PROVIMENTO. 1. Autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica, ordena ou omite
a prática do ato impugnado. 2. Na espécie, a pretensão deduzida pelo impetrante consiste na revisão dos
valores da gratificação de serviços penitenciários, tal como previsto em lei estadual. Providência que se
insere na competência exclusiva do Governador, donde correta a sua indicação para o polo passivo da
impetração. 3. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se dá provimento.”(STJ - RMS: 21082
BA 2005/0204893-0, Relator: Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/SP), Data de Julgamento: 04/11/2010, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2010)

Registre-se ainda que o Regimento Interno da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, o
Decreto Estadual nº 18874/2019, consigna de, forma clara, que a atuação do Secretário se restringe à
oferta de anteprojetos ao Governador, ou regulamentar, mediante atos complementares, atos já expedidos pelo Chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 18, I, alíneas “h” e “n”, in literis:
“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 específicas a seguir enumeradas:
I - Secretário:
a)assessorar diretamente o Governador do Estado nos assuntos compreendidos na área de competência
da Secretaria;
(...)
h) expedir normas complementares para execução das leis, decretos e regulamentos;
(...)
n) encaminhar ao Governador do Estado anteprojetos de leis e decretos elaborados pela Secretaria;”

Não há, portanto, previsão da possibilidade do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia
estabelecer ato que represente inovação no cenário jurídico, notadamente para instituir moratória em
decorrência da pandemia, ou seja, estabelecer uma hipótese de suspensão de crédito tributário.
O Convênio Confaz 169/2017, que a impetrante se utiliza como supedâneo jurídico da pretensão, apenas prevê a faculdade de estabelecimento de moratória pelos Estados da Federação, incluindo
a hipótese de calamidade pública, e dos parâmetros para a sua instituição.
Trata-se, em verdade, de um ajuste entre os Estados, estabelecendo diretrizes gerais de atuação quanto aos benefícios fiscais relativos ao ICMS, com o intuito de evitar guerras fiscais, e, portanto, contempla tão somente regras balizadoras para os Entes Estatais.
Assim, os Convênios firmados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária fixam apenas
diretrizes gerais para a instituição de benefícios fiscais pelos entes estatais, conforme se extrai do teor
da Lei Complementar 24 de 1975, sendo pertinente destacar à luz do caso in examine, o conteúdo do
artigo 10, in litteris:
“Art. 10 - Os convênios definirão as condições gerais em que se poderão conceder, unilateralmente,
anistia, remissão, transação, moratória, parcelamento de débitos fiscais e ampliação do prazo de recolhimento do imposto de circulação de mercadorias. (grifos nossos)”

Cite-se que a cláusula quinta do Convênio 169/2017, que a impetrante defende a aplicabilidade
imediata ao caso concreto, consigna, de forma expressa, que a moratória, para os contribuintes vítimas de calamidade pública, se trata de uma faculdade atribuída aos Entes Estatais, in verbis:
“Cláusula quinta Quanto à moratória e ao parcelamento, é facultado:
I - reabrir o prazo de pagamento do imposto vencido, sem quaisquer acréscimos, aos sujeitos passivos
vítimas de calamidade pública, assim declarada por ato expresso da autoridade competente; (...)”
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Por conseguinte, repise-se, a definição da postergação do vencimento dos tributos pretendida no presente Mandado de Segurança, dependeria de ato específico, o qual, diante das previsões legais supra destacadas, o Secretário de Fazenda do Estado da Bahia não teria competência
para instituí-lo.
Assim, com estas razões ora delineadas, incumbe reconhecer a ilegitimidade passiva do Secretário de Fazenda do Estado da Bahia e, portanto, a impossibilidade de análise do mérito da demanda.
Cabe salientar a impossibilidade de aplicabilidade da Teoria da Encampação no caso em tela,
senão vejamos.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 628, com o seguinte teor:
“A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os
seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações
e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações
prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

No caso em exame, a autoridade indicada no polo passivo da demanda e que se manifestou no
presente Mandado de Segurança encontra-se em posição hierárquica inferior à autoridade que detinha
competência para praticar o ato omisso atacado.
É cediço que não se pode atribuir a “encampação” de competência superior por autoridade
hierarquicamente inferior, pois, em verdade, restaria configurada a usurpação de competência.
Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE APONTADA
COMO COATORA. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE SUPERIORIDADE HIERÁRQUICA PARA REVER O ATO. INAPLICABILIDADE.
1. Deve ser aplicada a Teoria da Encampação quando a autoridade apontada como coatora no mandado de segurança - hierarquicamente superior à autoridade efetivamente legítima para figurar no pólo
passivo -, mesmo aduzindo sua ilegitimidade, defende o mérito do ato impugnado, desde que não haja
modificação da competência.
2. No concernente ao requisito da subordinação hierárquica, há que se ter em mente o seguinte
desdobramento: para verificação da referida teoria, a submissão deve ser aquela que permite à “autoridade superior” rever o ato do seu subordinado. Se não existe tal competência, não se pode falar
em encampação.
3. In casu, o que se observa é mera subordinação administrativa, isto é, o Superintendente apenas tem
o “poder” de coordenar e gerenciar os processos de trabalho no âmbito da região fiscal. Como bem
colocado no acórdão recorrido, não tem ele competência para interferir nas atividades de lançamento,
donde se conclui não configurada a subordinação hierárquica como exigido. 4. Agravo regimental não
provido.”(STJ, AgRg no REsp 1270307/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 07/04/2014)
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. NÃO-DEMONSTRAÇÃO. TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. NÃO-APLICAÇÃO. IA teoria da encampação só é aplicável quando a autoridade hierarquicamente superior àquela que tem
atribuição para a prática do ato, ao ser incluída no pólo passivo do mandado de segurança, defende a
sua legalidade. Assim, referida teoria tem aplicação tão-somente no caso da autoridade competente ser
hierarquicamente inferior à que defendeu o ato. II - Na espécie, não sendo o Diretor-Geral do Tribunal
Regional do Trabalho da 10ª Região autoridade hierarquicamente superior ao Presidente daquela Corte,
a quem a lei atribui competência para a prática do ato, não é o caso de se aplicar a teoria da encampação.
O julgado apontado como paradigma não ressaltou essa peculiariedade. Agravo regimental desprovido.”(STJ - AgRg no REsp: 875672 DF 2006/0175634-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de
Julgamento: 08/11/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/12/2007 p. 428)
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“PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ORDINÁRIO E ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 535 DO CPC: SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO CONTRIBUINTE DE
FATO PARA QUESTIONAR A ALÍQUOTA DO ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA COM EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS: DESCABIMENTO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. TEORIA
DA ENCAMPAÇÃO: INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, DE ATO NORMATIVO: DESCABIMENTO.
1. O contribuinte de fato, por suportar o encargo financeiro do ICMS, tem legitimidade para questionar
judicialmente a alíquota do imposto.
2. Não cabe mandado de segurança objetivando efeitos patrimoniais pretéritos (súmulas 269 e 271 do
STF).
3.A chamada “teoria da encampação” não pode ser invocada quando a autoridade apontada como coatora (e que “encampa” o ato atacado), é hierarquicamente subordinada da que deveria, legitimamente,
figurar no processo. Não se pode ter por eficaz, juridicamente, qualquer “encampação” (que melhor
poderia ser qualificada como usurpação) de competência superior por autoridade hierarquicamente
inferior.
4. Não cabe mandado de segurança objetivando, sob fundamento de inconstitucionalidade, substituir
por percentual menor as alíquotas de ICMS fixadas em ato normativo (decreto estadual). A sentença
que atendesse a tal pedido produziria efeitos semelhantes ao da procedência de ação direta de inconstitucionalidade, e, mais ainda, transformaria o Judiciário em legislador positivo. 5. Recurso ordinário improvido. Recurso especial provido.” (STJ - RMS: 28745 AM 2009/0017581-2, Relator: Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/05/2009, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação: 20090601, DJe 01/06/2009)

Demais disso, diante da relevância da matéria trazida no presente mandamus, e com vistas a
oferecer uma prestação jurisdicional mais completa, cumpre registrar que, ainda que fosse superada
a questão da ilegitimidade passiva da autoridade indicada, o objeto da presente demanda encontraria
ainda óbices ao devido acolhimento.
A pretensão do writ em comento, conforme já supramencionado, se enquadra no conceito de uma
moratória de caráter geral, a qual se revela em instituto destinado à seara legal e de iniciativa de competência exclusiva do Poder Executivo, nos termos dispositivos constitucionais e legais destacados linhas acima.
Nesta senda, inexistindo notória ilegalidade da conduta omissiva vergastada, não cabe ao Judiciário estabelecer, de forma ampla, geral e inespecífica, a prorrogação dos vencimentos do ICMS de
todas as empresas associadas da impetrante, ou seja, sem análise das peculiaridades individuais, pois
se trata de atuação de competência do Poder Executivo.
Não obstante se reconheça que a pandemia e os atos restritivos ao exercício comercial na
tentativa de sua contenção tenham impactado muitas empresas, cabe destacar que outras obtiveram
sucesso na adaptação às peculiaridades deste momento, conseguindo manter seu faturamento ou até
alcançar recordes de vendas, a exemplos de supermercados, farmácias e outras atividades.
Nesta esteira, a análise dos possíveis impactos ao princípio da capacidade contributiva, dependeria ainda de um exame casuístico e da apresentação de elementos específicos e individualizados, o
que se afigura inviável em sede de mandado de segurança coletivo.
No mesmo sentido do entendimento ora delineado, em situação análoga ao concreto, encontra-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que, em recente decisão da lavra do Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, se posicionou pelo indeferimento liminar do Mandado de Segurança
Coletivo impetrado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos – ANCT que formulou
pretensão similar ao caso dos autos, in verbis:
“DECISÃO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS, EM RAZÃO DA CALAMIDADE PÚBLICA
DECORRENTE DA PANDEMIA COVID-19. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO
E CERTO AMPARÁVEL PELA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA REVELADORA DA NECESSIDADE DE MORATÓRIA GERAL. INDEFRIMENTO DA INICIAL.
1. Trata-se de Mandado de Segurança Coletivo, com pedido de tutela de urgência, impetrado pela
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS-ANCT contra o MINISTRO
DE ESTADO DA ECONOMIA, o SECRETÁRIO ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL e o PROCURADOR GERAL DA FAZENDA NACIONAL, com vistas à prorrogação do prazo
de recolhimento de todos os tributos federais para após o encerramento do Estado de Calamidade
Pública resultante da Pandemia egressa do vírus COVID-19. 2. A Impetrante afirma que a atual situação impactou drasticamente a atividade econômica dos contribuintes, de forma que a continuidade da
exigência de créditos tributários ofenderia os princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
3. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do art.
151, inciso IV do CTN, até o julgamento definitivo do mandamus. 4. É o brevísssimo relatório. 5. Na
espécie, a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos requer a suspensão da exigibilidade dos
créditos tributários, pugnando pela postergação do prazo de recolhimento de todos os tributos federais
devidos, em razão do estado de calamidade pública provocado pela pandemia do COVID-19. 6. De
fato, a limitação do desempenho econômico de várias atividades empresariais, pelo Poder Executivo
Federal, com o objetivo de conter a propagação do novo coronavírus, impactou de forma abertamente
negativa a situação financeira das pessoas físicas e jurídicas representadas pela ANCT. 7. Todavia, o
fato narrado não autoriza a concessão, pelo Poder Judiciário, de moratória de caráter geral. Isso porque, nos termos do art. 97, inc. IV c/c 152, inciso I do CTN, a prorrogação de prazo para pagamento
de tributo, além de se submeter ao princípio da legalidade estrita, é ato de competência exclusiva do
Poder Executivo e não há notícia de que tal assunto lhe tenha sido submetido e nem de que haja decisão
negativa da pretensão aqui exposta. 8. Ademais, quanto à alegada ofensa ao Princípio da Capacidade
Contributiva e do não confisco, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o seu exame
deve ocorrer a partir do caso concreto e de forma individualizada. Nessa linha de entendimento, o
seguinte julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS TABELAS DO IMPOSTO DE RENDA. LEI N. 9.250/1995.
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR E CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E DO NÃO CONFISCO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA
PARTE CONHECIDA, A ELE NEGADO PROVIMENTO. 1. Ausência de prequestionamento quanto
à alegação de inconstitucionalidade formal da Lei n. 9.250/1995 por contrariedade ao art. 146, inc. III,
alínea a, da Constituição da República. 2. A vedação constitucional de tributo confiscatório e a necessidade de se observar o princípio da capacidade contributiva são questões cuja análise dependem da
situação individual do contribuinte, principalmente em razão da possibilidade de se proceder a deduções fiscais, como se dá no imposto sobre a renda. Precedentes. 3. Conforme jurisprudência reiterada
deste Supremo Tribunal Federal, não cabe ao Poder Judiciário autorizar a correção monetária da tabela
progressiva do imposto de renda na ausência de previsão legal nesse sentido. Entendimento cujo fundamento é o uso regular do poder estatal de organizar a vida econômica e financeira do país no espaço
próprio das competências dos Poderes Executivo e Legislativo. 4. Recurso extraordinário conhecido
em parte e, na parte conhecida, a ele negado provimento (RE 388.312, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relatora p/Acórdão: Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje 11.10.2011). 9. Sendo assim, não verificada
a presença de direito subjetivo, na esmerada posição de liquidez e certeza, impõe-se a rejeição liminar
do pedido de segurança, mas sem negar-se a relevância da situação narrada na inicial. 10. Tenho para
mim que o contexto desta pandemia impõe, pelo contrário, a instituição de fontes adicionais para o
custeio das vultosíssimas despesas a cargo da União Federal, exponencialmente aumentadas na atual
conjuntura adversa de saúde pública. Aliás, a situação aflitiva em que se encontra o País demanda que
as pessoas mais necessitadas sejam atendidas de modo urgente e eficiente pelo Poder Público, coisa
que se há de fazer mediante a contribuição de todos, máxime dos mais abonados. A pretensão exposta
na inicial tem um alcance inespecífico, generalista e multiabrangente, o que me evidencia tratar-se de
algo improcedível. 11. Com esta fundamentação, indefiro o pedido inicial. 12. Publique-se. Intimações
necessárias. Brasília (DF), 08 de abril de 2020. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO
RELATOR.” (STJ - MS: 26010 DF 2020/0082857-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA
FILHO, Data de Publicação: DJ 23/04/2020)

Por conseguinte, ainda que se ultrapassasse a questão da ilegitimidade passiva do presente
writ, detecta-se a inviabilidade do pedido de estabelecimento de moratória geral vindicada em favor
dos ora substituídos.
Pelo exposto, voto no sentido de REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA
VIA ELEITA e ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA do Secretário
da Fazenda do Estado da Bahia, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
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*****
(TJBA – Agravo de Instrumento 8014868-31.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. José Aras, Julgado em 17/11/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ICMS. DEPÓSITO EM DINHEIRO. GARANTIA DO JUÍZO. SUBSTITUIÇÃO
POR SEGURO GARANTIA. INDEFERIMENTO. COVID-19. PANDEMIA.
CRISE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO DEVEDOR. FALTA
DE ANUÊNCIA DO CREDOR. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE
DINHEIRO A SEGURO. ILIQUIDEZ. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I – Ainda que o Art. 9º, II, da Lei nº. 6.830/80 estabeleça a possibilidade de garantia
de execução mediante seguro garantia, consta do inciso I o depósito em dinheiro, demonstrando a ordem de importância para o credor;
II - No presente caso o depósito em dinheiro foi realizado desde o ano de 2009, nos
autos da Ação Cautelar, não sendo possível sua substituição pelo seguro garantia, salvo
se efetivamente demonstrado dano grave ao devedor e a anuência da Fazenda Pública,
o que não restou comprovado nos autos;
III – Não há como se atribuir deliberadamente os efeitos da pandemia da COVID-19
nas execuções, permitindo-se o levantamento de quantias já depositadas em juízo, com
a finalidade de equilibrar o fluxo de caixa de empresas sem qualquer documento hábil
a demonstrar uma possível dificuldade financeira;
IV - A crise atingiu não apenas a Agravada, mas também o próprio Estado da Bahia,
que necessitou envidar todos os esforços para fomentar a estrutura do seu sistema de
saúde de modo a suportar a enorme demanda de enfermos que contraíram a doença,
além da drástica redução concomitante de arrecadação fiscal oriunda do fechamento
de muitas empresas durante o período de isolamento social;
V - O art. 15, I, da Lei nº. 6.830/80, visa aumentar a liquidez da garantia ofertada pelo
devedor, em benefício do credor, sendo específica em relação à substituição da penhora, nada mencionando a respeito da substituição do depósito em dinheiro;
VI – A substituição de depósito em dinheiro por seguro apenas lesa o credor, por inutilizar
a liquidez da garantia, inerente ao dinheiro, restando impossível a equiparação de ambos;
VII - O seguro garantia não cobre riscos de falência ou pedidos de recuperação judicial, ocorrendo, em tais hipóteses, a suspensão de todas as ações em curso contra o
devedor (seja em fase de conhecimento, seja de execução), nos termos do artigo 6º c/c
o artigo 52, inciso III, da Lei de Falências, oportunidade em que não se pode exigir
o pagamento ou depósito de créditos, muito menos de indenização securitária pela
seguradora que tenha ofertado garantia para tais ações judiciais suspensas, ex vi legis;
VIII - Recurso de agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado, por
perda do objeto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 801486831.2020.8.05.0000 figurando como agravante o ESTADO DA BAHIA e, como agravado BRF S/A.
ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Quinta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO de agravo
de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto relator.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA, contra
decisão proferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador - BA, que,
nos autos da Ação de Restauração de Autos tombada sob o nº. 8050140-83.2020.8.05.0001, deferiu o
pedido liminar de substituição do depósito em dinheiro pelo seguro como garantia do juízo, fazendo-o nos seguintes termos:
“(...)Outrossim, ante a presença inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, dispensada nova oitiva do Estado credor (inc. I do art. 9, do CPC), concedo a tutela provisória de urgência
pleiteada pela parte requerente, em caráter incidental para deferir o pedido de substituição do depósito
realizado no bojo do processo n. 0139836-58.2009.8.05.0001 por Apólice de Seguro Garantia idônea,
a ser apresentada pela requerente, em 5 (cinco) dias, demonstrando a presença dos requisitos previstos
no parágrafo único do art. 848 do CPC, quais sejam:
(a) o requerimento do devedor;
(b) a apresentação da apólice representativa do contrato de seguro garantia judicial;
(c) o acréscimo de trinta por cento sobre o valor executado, que ora atinge o patamar de R$ 132.537,22
(cento e trinta e dois mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte e dois centavos).
Apenas e tão-somente após apresentada a apólice de Seguro Garantia e verificada sua idoneidade,
inclusive no que toca à regularidade da instituição Seguradora, promova-se a liberação do valor depositado, em favor da requerente (BRF).
Restam as partes desde já advertidas de que, após o levantamento do depósito, não haverá mais causa
de suspensão da exigibilidade do crédito tributário em questão.
Porém, ante a garantia ofertada, não poderá o Estado da Bahia, em razão do crédito tributário em
tela (PAF n. 206891.0014/08-6 ), inscrever os dados da requerente (BRF/ Sadia) em cadastros de inadimplentes (públicos e/ou privados), tampouco protestar títulos ou negar-se a fornecer Certidão de
Regularidade Fiscal.
Em remate, destaco que o presente Feito tramitará em formato eletrônico, não cabendo, a princípio, a
suspensão de prazos processuais atinentes a processos físicos previstas no Ato Conjunto 007, de 29 de
abril de 2020.
Intimem-se as partes acerca desta decisão.
Intime-se especial o Estado da Bahia para o pronto cumprimento da medida ora deferida.
O descumprimento injustificado da medida constitui ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, IV
c/c art.77, §2º do CPC) podendo ser aplicada ao responsável pelo descumprimento multa de até vinte
por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta. Intimem-se as partes desta decisão.

Irresignado, nas suas razões recursais (ID 7516905), aduziu o Agravante que a apólice de
seguro não possui os mesmos efeitos jurídicos da garantia em dinheiro, destacando que a Lei nº
6.830/80, em seu art. 11, estabelece uma lista, por ordem decrescente de liquidez, restando assegurada
a preferência pela garantia em dinheiro.
Sustentou que a manutenção da decisão agravada afrontaria os princípios constitucionais tributários, além de possibilitar à recorrida gozar de privilégios em relação aos demais contribuintes,
impedindo a Fazenda Pública Estadual de adotar medidas necessárias para a obtenção de crédito, que
se reverteria em benefício de toda a sociedade.
Aduziu ainda que a permissão da substituição dos depósitos judiciais tributários por apólices
de seguro impede que o Estado da Bahia arque com seus compromissos financeiros, notadamente
o pagamento dos precatórios, deduzindo que parte dos recursos utilizados para a realização de tais
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pagamentos advém dos saldos de depósitos judiciais.
Pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do recurso, para que
fosse desconstituída a decisão recorrida.
Em decisão liminar, foi concedido efeito ativo ao recurso, suspendendo a decisão agravada,
nos termos abaixo transcritos (ID 7564643):
“Daí a probabilidade jurídica imanente ao recurso em examine.
De igual forma, encontra-se presente o perigo de dano, na medida em que, conforme explicitado pelo
agravante, a substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia implicará no risco do Estado deixar
de cumprir os seus compromissos financeiros, especialmente considerando o natural efeito multiplicador
caso venha a ser mantida a decisão recorrida em relação a outros contribuintes, com gravosos impactos
às obrigações legais, muitas das quais já assumidas, contando exatamente com tais depósitos.
Por derradeiro, importante esclarecer que a presente decisão, ato de caráter transitório, poderá ser
revista a qualquer tempo, e desde que venham aos autos elementos de convicção que autorizem novo
decisum, especialmente quando estabelecido o contraditório, após a manifestação da agravada.
Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO ATIVO ao presente recurso, suspendendo a decisão agravada,
até a decisão final.”

Informações prestadas pelo Douto Juízo a quo anexas ao ID 7918992.
Foram apresentadas as contrarrazões da Agravada (ID 8156729) aduzindo que o art. 835, §2º,
do CPC, para fins de substituição de penhora, equipara seguro garantia e fiança bancária a depósito
em dinheiro, garantindo ao devedor a possibilidade de requerer a substituição, nos termos do art. 848,
parágrafo único, do CPC.
Asseverou ainda que a decisão de 1º grau, ao acatar o pedido de substituição do depósito em
dinheiro pelo seguro garantia, informou que seus efeitos seriam apenas quanto à garantia do juízo,
não tendo o poder de suspender a exigibilidade do crédito tributário.
Afirmou que tal substituição não acarretaria em qualquer prejuízo ao Agravante, pois o crédito tributário estaria garantido pelo seguro, sobretudo porque o Estado da Bahia poderá dispor do valor
depositado apenas ao final da ação principal, e, ainda assim, se essa for improcedente.
Argumentou que vem necessitando de capital de giro para manter-se adimplente com seus
fornecedores e funcionários, evitando demissões, além de novos débitos de natureza tributária, diante
da crise vivenciada no atual momento, oriunda da pandemia da COVID-19.
Ao final, requereu o improvimento do Agravo de Instrumento do Estado da Bahia, com a
consequente manutenção da decisão de 1º grau.
Interposto Agravo Interno pela Agravada, visando nova rediscussão da matéria, apresentando
os mesmos argumentos trazidos nas contrarrazões. (ID 8156639).
VOTO
Conheço do recurso de agravo de instrumento, presentes que se encontram os pressupostos de
admissibilidade.
Considerando que o recurso de agravo interno visa a rediscussão dos termos do agravo de
instrumento, analisados de forma exaustiva no presente voto, julgo-o prejudicado, diante da perda do
seu objeto.
In casu, a pretensão do Agravante consiste em ver reformada a decisão proferida pelo Douto
Juízo de Primeiro Grau, que entendeu por deferir a substituição do depósito integral em dinheiro pelo
seguro garantia, nos autos da Restauração de Autos Nº. 8050140-83.2020.8.05.0001, referentes à Ação
Cautelar nº. 0139836- 58.2009.8.05.0001, apensa à Ação Anulatória nº. 0155823-37.2009.8.05.0001.
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Assiste razão à Agravante, como será demonstrado a seguir.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o art. 9º, inciso II, da Lei nº. 6.830/80, prevê a possibilidade de garantia de execução mediante seguro garantia:
“Art. 9º - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados
na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:
I - efetuar depósito em dinheiro, à ordem do Juízo em estabelecimento oficial de crédito, que assegure
atualização monetária;
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia”

Contudo, observa-se que o depósito em dinheiro está inserido no inciso I do respectivo artigo,
demonstrando a ordem de importância para a garantia da execução.
No presente caso o depósito em dinheiro foi realizado desde o ano de 2009, não sendo possível
sua substituição pelo seguro garantia, salvo se efetivamente demonstrado dano grave ao devedor e a
anuência do credor, o que não restou comprovado nos autos.
Nesse sentido:
“Trata-se de pedido de substituição da constrição on-line realizada via sistema BacenJud por seguro
garantia com base na crise financeira gerada pela pandemia da Coronavirus disease (Covid-19). A exequente não assentiu na pretendida substituição da penhora. É o breve relato. Segundo a compreensão
da Seção de Direito Público desta Corte, dentre os bens penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos
demais, e a Fazenda Pública pode recusar a nomeação de bem que não observa a ordem estabelecida no
art. 11 da Lei n. 6.830/1980. Daí a conclusão de que não há direito subjetivo do devedor à substituição
da penhora de dinheiro por seguro garantia sem o aval do ente público, à vista do princípio da primazia da satisfação do credor.” (STJ - PET no REsp: 1804736 PA 2019/0079417-4, Relator: Ministro OG
FERNANDES, Data de Publicação: DJ 15/06/2020)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. VIGÊNCIA VENCIDA. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA EM DINHEIRO POR CARTA FIANÇA OU SEGURO GARANTIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO COM A PENHORA EM DINHEIRO. AGRAVO NÃO PROVIDO. - A substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou
seguro garantia judicial é medida excepcional, a ser admitida somente quando devidamente justificada
e demonstrada a necessidade, e desde que não cause prejuízo ao exequente. Precedentes do Superior
Tribunal de Justiça. - Inexistência de comprovação do efetivo prejuízo que a penhora em dinheiro
pudesse ocasionar às atividades da Executada. - Seguro Garantia Judicial com vigência vencida, não
atendendo aos fins a que se destina. - Submetendo-se o Seguro Garantia Judicial a prazo de validade
determinado, não garante o exequente da mesma forma que a penhora em dinheiro.” (TJ-BA - AI:
00151505020168050000, Relator: Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Segunda Câmara Cível,
Data de Publicação: 07/02/2017)

Não se ignora o grande impacto financeiro desencadeado pela pandemia causada pela COVID-19, que culminou na decretação de calamidade pública no país. Porém, não há como se atribuir
deliberadamente tais efeitos nas execuções, permitindo-se o levantamento de quantias já depositadas
em juízo, cujo crédito se encontra perfeitamente garantido, com a finalidade de equilibrar o fluxo de
caixa de empresas sem qualquer documento hábil a demonstrar uma possível dificuldade financeira.
Vale lembrar que a crise atingiu não apenas a Agravada, mas também o próprio Estado da
Bahia, que necessitou envidar todos os esforços para manter a prestação dos serviços a ele incumbidos, além da drástica redução concomitante de arrecadação fiscal oriunda do fechamento de muitas
empresas durante o período de isolamento social.
Assim, a pandemia do novo Coronavírus não implica deferimento de toda e qualquer medida
requerida pelas partes para proporcionar alívio financeiro, pois a crise se aplica a todos, sendo supor452
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tada de forma mais penosa por tantos outros do que pela própria Agravada, uma das maiores companhias de alimentos do mundo que, com louvável competência, vem conseguindo driblar a crise com o
aumento das vendas no mercado interno e das exportações para a China.
Vejamos trecho de notícia publicada no sítio eletrônico da revista Isto É:
“Enquanto as más notícias se espalham no meio da pandemia do novo coronavírus, os resultados do
primeiro trimestre da BRF surpreenderam positivamente os analistas. Baseada nos embarques para a
China e em um mercado interno aquecido para alimentos processados no primeiro trimestre, a companhia dona das marcas Perdigão e Sadia atingiu margem Ebitda ajustado de 13,1%, o mais alta desde
2017. Além disso, as vendas de alimentos processados no Brasil foram 14,9% maiores em relação ao
mesmo período de 2019.
A empresa também estendeu seu prazo de endividamento de 3,1 para 4,5 anos e contratou linhas de crédito de R$ 1,4 bilhão com prazo de um ano, garantindo liquidez imediata de R$ 10,5 bilhões ao fim do
primeiro trimestre. O anúncio garantiu um aumento de R$ 1,7 bilhão de seu valor de mercado, apenas
na segunda-feira 11. Isso permitiu que recuperasse parte da perda de valor sofrida em 2020, que chegou
a R$ 11,6 bilhões. O valor de mercado atual da BRF é de R$ 16,9 bilhões.” (Isto é Dinheiro – matéria de
15/05/2020: link: https://www.istoedinheiro.com.br/margem-de-lucro-operacional-da-brf-surpreende/)

Outrossim, ainda que a Agravada tenha sentido com a crise atinente aos impactos da COVID-19, por ser empresa de grande porte, voltada ao ramo de produção de alimentos frigoríficos, não
teve sua atividade econômica paralisada, pois o povo brasileiro não deixou de consumir seus produtos
em suas respectivas casas.
Em decorrência dessa malsinada situação fática a perspectiva é que o Estado da Bahia deixe
de arrecadar em torno de R$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de reais) de ICMS por causa da crise
causada pelo coronavirus, de acordo com o sitio eletrônico G1 (https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/04/16/bahia-deve-perder-quase-r-2-bilhoes-em-arrecadacao-de-icms-por-causa-da-pandemia-do-coronavirus.ghtml)
Além disso, a previsão do art. 15, I, da Lei nº. 6.830/80, visa apenas aumentar a liquidez da
garantia ofertada pelo devedor, em benefício do credor, pois é específica em relação à substituição da
penhora, nada mencionando a respeito da substituição do depósito em dinheiro:
“Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia;”

No que concerne ao princípio da menor onerosidade da execução ora invocado, previsto no
art. 805, caput, do CPC, cumpre salientar que deve ser observado sem se prejudicar a exequibilidade
do crédito, sob pena de inviabilizar o objetivo do próprio processo executivo.
Vale dizer que a substituição de depósito em dinheiro por seguro apenas lesa o credor, por
inutilizar a liquidez da garantia inerente ao dinheiro, restando impossível a equiparação de ambos,
como pretende a Agravada, fundamentando sua tese com a previsão do art. 835, §2º, do CPC:
“Art. 835. (...)
§ 2º Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por
cento.”

Veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE DINHEIRO POR FIANÇA BANCÁRIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9º,
§§ 3º, e 4º, e 15, I, DA LEI 6.830/1980.
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1. Admite-se o presente recurso, porquanto adequadamente demonstrada a divergência atual das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ a respeito da pretendida equiparação do dinheiro
à fiança bancária, para fins de substituição de garantia prestada em Execução Fiscal, independentemente da anuência da Fazenda Pública.
2. O legislador estabeleceu a possibilidade de garantia da Execução Fiscal por quatro modos distintos:
a) depósito em dinheiro, b) oferecimento de fiança bancária, c) nomeação de bens próprios à penhora,
e d) indicação de bens de terceiros, aceitos pela Fazenda Pública.
3. O processo executivo pode ser garantido por diversas formas, mas isso não autoriza a conclusão de
que os bens que as representam sejam equivalentes entre si.
4. Por esse motivo, a legislação determina que somente o depósito em dinheiro “faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora” (art. 9º, § 4º, da Lei 6.830/1980) e, no montante
integral, viabiliza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, II, do CTN).
5. Nota-se, portanto, que, por falta de amparo legal, a fiança bancária, conquanto instrumento legítimo
a garantir o juízo, não possui especificamente os mesmos efeitos jurídicos do depósito em dinheiro.
6. O fato de o art. 15, I, da LEF prever a possibilidade de substituição da penhora por depósito ou fiança
bancária significa apenas que o bem constrito é passível de substituição por um ou por outro. Não se
pode, a partir da redação do mencionado dispositivo legal, afirmar genericamente que o dinheiro e a
fiança bancária apresentam o mesmo status.
7. Considere-se, ainda, que: a) o art. 5º da Lei de Introdução ao Código Civil estabelece padrão de hermenêutica (“o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige”); b) o processo de Execução tem por finalidade primordial a satisfação do credor; c) no caso das receitas fiscais, possuam elas natureza tributária ou
não-tributária, é de conhecimento público que representam obrigações pecuniárias, isto é, a serem quitadas em dinheiro; e d) as sucessivas reformas feitas no Código de Processo Civil (de que são exemplos as
promovidas pelas Leis 11.232/2005 e 11.382/2006) objetivam prestigiar justamente a eficiência na entrega
da tutela jurisdicional, a qual deve ser prestada, tanto quanto possível, preferencialmente em espécie.
8. Em conclusão, verifica-se que, regra geral, quando o juízo estiver garantido por meio de depósito em
dinheiro, ou ocorrer penhora sobre ele, inexiste direito subjetivo de obter, sem anuência da Fazenda
Pública, a sua substituição por fiança bancária.
9. De modo a conciliar o dissídio entre a Primeira e a Segunda Turmas, admite-se, em caráter excepcional, a substituição de um (dinheiro) por outro (fiança bancária), mas somente quando estiver comprovada de forma irrefutável, perante a autoridade judicial, a necessidade de aplicação do princípio da
menor onerosidade (art. 620 do CPC), situação inexistente nos autos.
10. Embargos de Divergência não providos.” (STJ - EREsp 1.077.039/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Rel. p/ Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
9/2/2011, DJe 12/4/2011) (destaquei)

Além disso, o mencionado seguro não cobre riscos de falência ou pedidos de recuperação
judicial, como se tem observado hodiernamente com empresas brasileiras, com certa – e inquietante
– frequência, especialmente no presente momento.
Com efeito, nas hipóteses de recuperação judicial, o juízo competente deve ordenar a suspensão de todas as ações em curso contra o devedor (seja em fase de conhecimento, seja de execução), nos
termos do artigo 6º c/c o artigo 52, inciso III, da Lei de Falências, oportunidade em que não se pode
exigir o pagamento ou depósito de créditos, muito menos pagamento de indenização securitária pela
seguradora que tenha ofertado garantia para tais ações judiciais suspensas, ex vi legis.
Como se não bastasse, a apólice de seguro garantia judicial não abarca a obrigação novada,
nos termos de eventual plano de recuperação, notadamente levando-se em conta a transmutação da
possibilidade de inadimplemento no âmbito de uma ação judicial para o risco representado pelo descumprimento do plano de recuperação judicial.
Por essas razões é que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o entendimento
no sentido de que as execuções individuais ajuizadas contra a recuperanda devem ser extintas (e não
apenas suspensas, o que é ainda pior para o credor) com a homologação do plano de recuperação,
nos termos do voto do Eminente Ministro Luis Felipe Salomão (Recurso Especial nº 1.272.697/DF),
extinguindo-se, por decorrência lógica e jurídica, as respectivas garantias apresentadas ao juízo por
terceiros, incluindo as garantias securitárias.
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Ressalte-se que o art. 835, §2º, do CPC, aplicado subsidiariamente ao presente caso, por se tratar de matéria tributária, também prevê hipótese de substituição de penhora por fiança bancária e seguro garantia em sede de execução, nada mencionando em relação aos depósitos realizados por livre e
espontânea vontade pela parte, visando a garantia do juízo em Ação Cautelar, como no presente caso.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO
DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. O recurso horizontal de embargos de declaração tem por finalidade sanar os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo que não se presta para revolver a matéria analisada
objetivando a reforma do decisum.
2. Com efeito, não é obscuro o acórdão cujos fundamentos jurídicos da decisão foram bem expostos,
considerando-se, inclusive, a identificação do equívoco perpetrado pelo embargante, ao suscitar a existência de penhora em dinheiro, de modo que o caso sub examine refere-se à ação anulatória de débito
fiscal, em que não é obrigatória a garantia do juízo na referida demanda, salvo se o contribuinte pleiteia
a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 151, do CTN.
3. Sendo assim, para os efeitos do artigo retrocitado, uma de suas hipóteses é o depósito do montante
integral, de maneira que o seguro garantia não se presta ao quanto vindicado nos fólios, mormente
porque o art. 835, § 2º, do CPC/15, disciplina tão somente sua equiparação ao dinheiro para fins de
substituição da penhora, em sede de execução.
4. Destarte, embora a embargante aponte a existência de obscuridade no comando judicial adversado,
tem-se que o recurso apresenta manifesto propósito de rejulgamento da causa, razão pela qual as alegações suscitadas nos aclaratórios não merecem prosperar.” (TJ-BA - ED: 0554744-45.2015.8.05.0001,
Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2018)

Conclui-se que, a garantia do juízo, realizado voluntariamente por meio de depósito em dinheiro não deve ser substituída aleatoriamente por apólice de seguro, sem anuência da Fazenda Pública ou
demonstração concreta e específica da necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade,
motivo que enseja a reforma da decisão de primeiro grau.
Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, reformando a decisão de 1º grau para indeferir o pedido de substituição do depósito em dinheiro
realizado nos autos da Ação Cautelar nº. 0139836-58.2009.8.05.0001 pelo seguro garantia, e JULGAR
PREJUDICADO o agravo interno, pela perda superveniente do seu objeto.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0558886.58.2016.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa.
Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 28/06/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
ICMS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PARTE AUTORA HABILITADA AOS BENEFÍCIOS FISCAIS DO DESENVOLVE - PROGRAMA
DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DE INTEGRAÇÃO DO ESTADO
DA BAHIA. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO PARA USO DOS INCENTIVOS DO PROGRAMA QUE DEVE SER FEITO POR MEIO DE RESOLUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO. ART. 19, § 2º, DO DECRETO
ESTADUAL N.º 8.205/2002. INCOMPETÊNCIA DO DIRETOR DA DIRETO455
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RIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA REGIÃO METROPOLITANA (DAT-METRO). VÍCIO FORMAL CONFIGURADO. CRÉDITO FISCAL
RECONHECIDO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA IRRECORRÍVEL DO
CONSELHO DE FAZENDA ESTADUAL (CONSEF). FORMAÇÃO DA COISA
JULGADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E
DO DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n.º 0558886-58.2016.8.05.0001,
de Salvador, em que figura como apelante ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, atual denominação social da PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA,
e apelado ESTADO DA BAHIA.
Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, a unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos
termos do voto condutor
RELATÓRIO
Adoto o relatório constante da sentença de fls. 1.662/1.668, prolatada pela MM. Juíza de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Repetição
de Indébito aforada por PAPAIZ NORDESTE INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA em face do
ESTADO DA BAHIA, julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:
“(...) Postas as coisas desta maneira, justificável a negativa, pelo Estado da Bahia, à pretensão de restituição da Autora, não sendo esta a sede para o reconhecimento de eventual débito seu.
Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral.
Condeno a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados estes nos percentuais mínimos de cada faixa constante do § 3º do art. 85 do NCPC, nos termos do seu § 5º (a fixação
do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente,
e assim sucessivamente).
Sentença sujeita à remessa necessária.”

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, fls. 1.727/1.761, arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório
e da ampla defesa.
Afirma que se a d. Magistrada entendia que o ponto central da controvérsia dos autos cinge-se
às especificações das mercadorias fabricadas pela demandante, tal ponto deveria ter sido definido no
momento do saneamento do processo, conforme impõe o art. 357, § 1º, do CPC.
Aduz, ainda, que a sentença atenta contra o princípio da vedação à decisão surpresa, na medida em que a Julgadora deixou de cumprir com o seu múnus de delimitar a matéria probatória e a
distribuição do seu ônus, para, em seguida, proferir decisão de improcedência, sob o fundamento de
que a instrução processual não teria versado sobre o ponto central da lide.
No mérito, sustenta que os motivos apresentados na sentença recorrida não se sustentam, porquanto todas as condições inerentes à fruição do benefício fiscal foram atendidas pela demandante.
Esclarece que, por meio da Resolução n.º 125/2005 (fls. 237/239), o Estado da Bahia, através
do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE - Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integra456
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ção Econômica do Estado da Bahia -, habilitou a empresa UDINESE NORDESTE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA aos benefícios do aludido programa, para fins de produção
de artefatos de metais comuns e polímeros, sendo que a mencionada empresa foi incorporada pela
Apelante em 28/11/2006, ensejando a incidência do artigo 1.116 do Código Civil.
Assevera que o direito da recorrente à sub-rogação dos benefícios fiscais da empresa UDINESE NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, referentes ao programa
DESENVOLVE, foi expressamente reconhecido pela Resolução n.º 176 de 22/12/2006 do Conselho
Deliberativo do DESENVOLVE.
Acrescenta que, consoante entendimento firmado no Acórdão CJF nº 0446-13/13, exarado
pelo Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF), órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado
(SEFAZ/BA), quando do julgamento do Auto de Infração n.º 147323.0071/11-9, a Apelante, ao realizar a apuração da parcela dilatada do incentivo DESENVOLVE, errou nos cálculos, causando repercussão na conta corrente fiscal e, consequentemente, o pagamento a maior do tributo.
Argumenta que a repetição do indébito, mediante a autorização do uso de crédito fiscal, foi
ilegitimamente indeferida pelo Diretor da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, sob o absurdo fundamento de
que a recorrente não faria jus aos benefícios fiscais na forma concedida pelo Conselho Deliberativo
do DESENVOLVE e apurada pelo CONSEF.
Destaca que somente o Conselho Deliberativo do DESENVOLVE possui competência para
avaliar os projetos, conceder os benefícios, estabelecer as condições, acompanhar a implantação dos
projetos, verificar o atendimento às condicionante e cancelar os benefícios fiscais, como se infere dos
artigos 7º e 19 do Decreto Estadual n.º 8.205/2002, descabendo ao Diretor da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO) da Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia validar as decisões do Conselho ou negar efeitos às Resoluções veiculadas por ele.
Salienta que, em processo administrativo similar, de mesma origem, envolvendo as mesmas
partes, com a mesma fundamentação jurídica, motivada pelo Acórdão CJF nº 0446-13/13, e que
difere apenas quanto ao valor de pequena monta, o Estado da Bahia reconheceu o direito ao crédito
da Apelante.
Pondera que a certeza e a liquidez do crédito da recorrente foram aferidas pelo próprio ente
público, em trabalho elaborado por dois Auditores Fiscais, conforme estudo de fls. 325/382.
Alega que o entendimento administrativo do Diretor da Diretoria de Administração Tributária
da Região Metropolitana (DAT METRO) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia peca ao deixar
de ter amparo em prévio Parecer da Procuradoria do Estado da Bahia, assim como por desrespeitar a
Instrução Normativa n.º 47/2011.
Ressalta que o fato da UDINESE, empresa incorporada, não ter desenvolvido qualquer operação econômica não traz qualquer prejuízo para o direito sub judice.
Defende que o Protocolo de Intenções, citado na r. sentença, possui natureza precária e, portanto, não desfruta de força normativa, sendo certo que o escopo do benefício fiscal poderá ser ampliado ou reduzido ao longo do processo administrativo relativo ao DESENVOLVE, consolidando-se,
ao final, por instrumentos subsequentes.
Endossa que o juízo a quo equivocou-se ao indeferir o direito da Apelante, sob a alegação de
que esta não produziu os materiais sujeitos ao benefício fiscal, vez que as peças usinadas (produzidas
em latão, alumínio e aço), constantes do Relatório de Análise do Projeto UDINESE, foram fabricados
pela recorrente, como se infere do Laudo Pericial à fl. 1.630.
Informa que os documentos comprobatórios dos investimentos realizados pela Apelante após
a incorporação repousam às fls. 763/1.001.
Por fim, declara que, conforme Parecer da Diretoria de Tributação (DITRI) 06107/2007, uma
empresa pode ter duas resoluções vigendo simultaneamente.
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Em suas razões, requer o provimento do recurso para anular a sentença, por violação aos
princípios do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, ou, alternativamente, para reformá-la no sentido de julgar totalmente procedente a demanda, com o reconhecimento da ilegitimidade
da decisão administrativa que indeferiu o pedido de restituição do indébito formulado pela Apelante
através do Processo Administrativo nº 442175/2013, e a condenação do Estado da Bahia em proceder
à devolução em seu favor do valor histórico de R$ 5.743.230,81 (cinco milhões setecentos e quarenta e
três mil duzentos e trinta reais e oitenta e um centavos), correspondente ao pagamento indevidamente
feito a título de ICMS no período de janeiro/2007 e dezembro/2010, a ser corrigido monetariamente
até a data da efetiva devolução, com o cômputo de juros moratórios, sendo tais acréscimos incidentes a partir do pagamento indevido, assegurando, ainda, à Apelante o direito de proceder à oportuna
compensação tributária do crédito reconhecido.
O Estado da Bahia, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (fls. 1.784/1.806), refutando as alegações recursais.
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 931, do CPC/2015, salientando que o presente recurso é
passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.
VOTO
Presentes os pressupostos admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se, na origem, de Ação de Repetição de Indébito aforada por PAPAIZ NORDESTE
INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, atualmente denominada de ASSA ABLOY BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, em face do ESTADO DA BAHIA.
A parte autora noticiou, na exordial, que o Estado da Bahia, através do Conselho Deliberativo
do DESENVOLVE - Programa de Desenvolvimento Industrial e de Integração Econômica do Estado
da Bahia -, habilitou, por meio das Resoluções n.ºs 71/2005 e 125/2005, a empresa acionante e a empresa UDINESE NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS LTDA, respectivamente, aos benefícios fiscais regulados pelo Decreto n.º 8.205/2002.
Informou que, em 28/11/2006, a empresa UDINESE foi incorporada pela requerente, havendo,
portanto, a sucessão de direitos e obrigações na forma do art. 1.116 do Código Civil. Dentre os direitos
incorporados, estariam alguns créditos tributários oriundos de benefícios fiscais afetos ao Programa
DESENVOLVE, tendo o Conselho Deliberativo expressamente reconhecido esta sub-rogação através
da Resolução n.º 176/2006.
Relatou que, em 2011, foi lavrado contra si, pela Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, o
Auto de Infração n.º 1473230071/11-9, que tinha como objeto, dentre outros, a cobrança de ICMS supostamente pago a menor por erro na apuração do valor da parcela sujeita à dilação de prazo prevista
pelo Programa DESENVOLVE, da qual é beneficiária, no período de janeiro/2007 a dezembro/2010.
No entanto, após a realização de diligência técnica a pedido da Procuradoria do Estado da Bahia,
restou evidenciado que, ao contrário do quanto constava da autuação, a Autora havia feito o recolhimento do ICMS a maior, o que ensejou o reconhecimento de crédito fiscal pelo Conselho de Fazenda
Estadual (CONSEF), órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ/BA), através do
Acórdão CJF n.º 0446-13/13 (fls. 301/324).
Em razão de tal fato, a parte autora requereu, em 18/12/2013, através do Processo Administrativo n.º 442175/2013, a restituição do crédito fiscal reconhecido pelo CONSEF, oriundo do pagamento
indevido de ICMS no período compreendido entre janeiro/2007 e dezembro/2010.
Ocorre que o ente público, através de decisão proferida pelo Diretor da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO) da Secretaria da Fazenda do Estado da
Bahia, indeferiu o pleito de restituição do crédito fiscal, sob o argumento de que a empresa UDINE-
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SE, incorporada pela demandante, não faria jus aos benefícios do Programa DESENVOLVE, uma
vez que teria sido criada apenas para possibilitar o enriquecimento ilícito da parte autora, não tendo
os auditores fiscais encontrado nenhuma prova da real existência daquela sociedade após analisar os
documentos e os livros contábeis fornecidos pela requerente. Houve, inclusive, acusação da prática de
crime contra a ordem tributária.
A acionante sustentou que a negativa do Estado da Bahia agride os princípios da legalidade e
da segurança jurídica, seja por contrariar os atos jurídicos praticados pelo Conselho Deliberativo do
Programa DESENVOLVE, seja por atentar contra a coisa julgada administrativa representada pela
Decisão do Conselho de Fazenda do Estado da Bahia (CONSEF), que, por unanimidade de votos,
reconheceu o crédito da Autora no Acórdão CJF nº 0446-13/13 (fls. 301/324).
Assim, ajuizou a presente demanda, requerendo o reconhecimento da ilegitimidade da decisão administrativa que indeferiu o pedido de restituição do indébito formulado pela demandante,
através do Processo Administrativo n.º 442175/2013, com a condenação do Estado da Bahia à devolução em seu favor do valor histórico de R$ 5.743.230,81 (cinco milhões setecentos e quarenta e três
mil duzentos e trinta reais e oitenta e um centavos), correspondente ao pagamento indevidamente
feito a título de ICMS no período de janeiro/2007 a dezembro/2010, a ser corrigido monetariamente
até a data da efetiva devolução, com o cômputo de juros moratórios, sendo tais acréscimos incidentes
a partir do pagamento indevido, assegurando, ainda, à demandante o direito de proceder à oportuna
compensação tributária do crédito reconhecido.
O Estado da Bahia, em sua defesa, aduziu, em síntese, que: (i) a parte autora não cumpriu os
requisitos da legislação tributária para o aproveitamento do benefício fiscal pretendido; (ii) o fato de a
empresa UDINESE ocupar o mesmo espaço físico da empresa demandante demonstra, de forma cabal,
que a primeira foi criada com o objetivo de possibilitar o enriquecimento ilícito da segunda; (iii) quando
os auditores fiscais verificaram os livros e documentos contábeis da acionante, não encontraram nenhuma
prova de que a empresa UDINESE tivesse existido fisicamente; (iv) o Conselho da Secretaria de Indústria
e Comércio foi induzido a erro, ao se limitar a analisar a alteração societária que promoveu a incorporação
da UNIDESE à PAPAIZ, quando deveria ter observado que não houve a integralização do capital social da
incorporada à empresa incorporadora, tampouco a implantação de uma nova planta para a construção de
esquadrias de alumínio ou a contratação de mão de obra; (v) a manutenção dos incentivos fiscais é condicionada à demonstração contábil e física da integral realização do investimento projetado para o programa
DESENVOLVE, e não há, nos autos, a comprovação de que, após a incorporação, a empresa demandante
tenha realizado os investimentos previstos no projeto de implantação da UNIDESE, empresa incorporada;
(vi) todos os produtos da autora, no período alcançado pelo lançamento, estão devidamente identificados
pelo mesmo código desde antes da incorporação, o que denota que não houve fabricação de produtos novos; (vii) foi equivocada a Resolução n.º 176/2006 do Conselho Deliberativo do Programa DESENVOLVE,
que aprovou a transferência dos benefícios fiscais concedidos à UDINESE para a PAPAIZ, tendo em vista
que as condições impostas na Resolução n.º 125/2005 não foram atendidas pela empresa incorporada, ou
seja, não foram efetivados os investimentos previstos no projeto, nem realizada qualquer operação por
parte desta empresa desde a sua constituição até a sua incorporação.
Após a regular instrução processual, a Magistrada a quo prolatou a sentença de fls. 1.662/1.668,
julgando improcedentes os pedidos constantes da peça vestibular, por entender que a parte autora não
comprovou a realização de operações com produtos fabricados pela empresa UDINESE, a ela incorporada, o que impossibilita a fruição dos benefícios fiscais decorrentes da Resolução n.º 125/2005. Segundo a Julgadora, “não há prova, nem indiciária, de que a Autora tenha dado início às operações do
projeto incentivado pela Resolução n. 125/2005, com a comercialização de mercadorias produzidas
pela UDINESE. Igualmente, não existe comprovação de que, depois da incorporação, a Demandante
tenha efetivado os investimentos previstos no projeto de implantação da UDINESE.”
Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, nos termos já relatados.
Bem dissecados estes aspectos da demanda, passa-se à anlise das razões recursais.
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Em sede de preliminar, a recorrente arguiu a nulidade da sentença, por violação aos princípios
do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Afirmou que se a d. Magistrada entendia que o ponto central da controvérsia dos autos cinge-se as especificações das mercadorias fabricadas pela demandante, tal ponto deveria ter sido definido
no momento do saneamento do processo, conforme impõe o art. 357, § 1º, do CPC.
Contudo, infere-se que a decisão administrativa combatida apresentou, como fundamento
para denegação do pleito autoral, a ausência de comprovação de que, após a incorporação da empresa
UNIDESE, a acionante tenha iniciado as operações previstas no projeto da incorporada incentivado
pela Resolução n.º 125/2005, com venda dos produtos ali especificados.
Desse modo, era ônus da parte autora requerer a produção de prova pericial para comprovar
que desenvolveu as atividades operacionais às quais estavam vinculados os benefícios fiscais, com o
atendimento a todas as condicionantes impostas pela citada Resolução.
Apesar do fundamento da denegação, a demandante, na petição inicial e na réplica à contestação (fls. 1.228/1.246), sustentou que as questões de fato estavam devidamente comprovadas por meio
dos documentos colacionados à exordial e requereu a produção da prova técnica de natureza contábil
apenas para quantificar o crédito fiscal rogado.
Outrossim, na manifestação ao laudo pericial (fls. 1.570/1.576), a autora ratificou que os documentos anexados aos autos demonstram, de forma inequívoca, o atendimento às contrapartidas das
Resoluções do Conselho do DESENVOLVE.
Sendo assim, descabe a alegação de nulidade da sentença, por violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vez que a requerente teve oportunidade de
especificar as provas que pretendia produzir, apresentar os quesitos a serem respondidos pelo perito e
manifestar-se acerca do laudo pericial.
Quanto ao mérito, insurge-se à recorrente contra o indeferimento do seu pedido de restituição
do crédito fiscal de ICMS apurado no Acórdão CJF nº 0446-13/13, de lavra do Conselho de Fazenda
Estadual (CONSEF), órgão vinculado à Secretaria da Fazenda do Estado (SEFAZ/BA).
Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora teve reconhecido, através da Resolução n.°
176/2006 do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE (fl. 97), o direito à sub-rogação dos benefícios fiscais da empresa UDINESE NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESQUADRIAS
LTDA, após a incorporação desta última.
Ademais, observa-se que o Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF), no Acórdão CJF nº
0446-13/13, atestou que a demandante errou na apuração do valor da parcela sujeita à dilação de
prazo prevista pelo Programa DESENVOLVE, recolhendo o ICMS a maior, sendo constatada, portanto, a existência de pagamento indevido e consequente existência de crédito tributário em favor
da requerente.
Não obstante possuir crédito tributário reconhecido pelo CONSEF, o Diretor da Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO), no bojo do Processo Administrativo n.º
442175/2013, indeferiu o pedido de restituição formulado pela parte autora, sob o argumento de
que a Resolução n.º 176/2006 do Conselho Deliberativo do Programa DESENVOLVE, que aprovou
a transferência dos benefícios fiscais concedidos à UDINESE para a empresa acionante, foi equivocada, tendo em vista que as condições impostas na Resolução n.º 125/2005 não foram atendidas pela
empresa incorporada, ou seja, não foram efetivados os investimentos previstos no seu projeto de implantação, nem realizada qualquer operação por parte desta empresa desde a sua constituição até a sua
incorporação. Outrossim, restou consignado, nos pareceres técnicos constantes do processo administrativo, a ausência de comprovação de que, após a incorporação da empresa UNIDESE, a empresa
demandante tenha realizado os investimentos previstos no projeto de implantação da incorporada.
Não se desconhece que, para fruição dos benefícios fiscais do Programa DESENVOLVE, deve
haver, por parte da empresa beneficiária, o cumprimento das exigências para a habilitação do estabe-
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lecimento ao referido programa.
Contudo, nos termos do Decreto Estadual n.º 8.205, de 03 de abril de 2002, que aprova o
Regulamento do Programa DESENVOLVE, cabe à Secretaria Executiva do Conselho Deliberativo,
órgão de orientação e deliberação superior do DESENVOLVE, acompanhar a realização, pelas empresas beneficiárias, dos investimentos previstos nos projetos aprovados, até o fim do prazo de fruição
dos benefícios concedidos.
“Art. 7º O Conselho Deliberativo, órgão de orientação e deliberação superior do DESENVOLVE, terá
as seguintes atribuições:
I - examinar e aprovar os projetos propostos, estabelecendo as condições de enquadramento para fins
de fruição dos benefícios, observando a conveniência e a oportunidade do projeto para o desenvolvimento econômico, social ou tecnológico do Estado, bem assim sua compatibilidade com os objetivos
fundamentais do programa e o cumprimento de todas as suas exigências;
II - acompanhar, por sua Secretaria Executiva, a execução do cronograma de implantação, expansão, reativação ou dos investimentos em pesquisa e tecnologia, a evolução dos níveis de produção e
do seu respectivo nível de emprego, até o fim do prazo de fruição dos benefícios concedidos;
(...)
IV - acompanhar, controlar e avaliar o desempenho das atividades do Programa, submetendo ao Governador do Estado relatório semestral de desempenho do Programa;
(...)
Art. 16. A manutenção dos incentivos é condicionada à comprovação contábil e física da integral
realização do investimento projetado, comprovada por laudo de inspeção emitido pela Secretaria
Executiva do DESENVOLVE, e, quando necessária, com assistência do DESENBAHIA.
(...)
Art. 19. Implicará cancelamento da autorização para uso dos incentivos do Programa:
I - a ocorrência de infração que se caracterize como crime contra a ordem tributária.
II - inobservância de qualquer das exigências para a habilitação do estabelecimento ao Programa,
durante o período de sua fruição.
§ 1º O cancelamento da autorização, nos termos deste artigo implicará no vencimento integral e imediato de todas as parcelas vincendas do imposto incentivado pelo Programa, com os acréscimos legais;
§ 2º O cancelamento a que se reporta este artigo dar-se-á por Resolução do Conselho Deliberativo com
fundamento em parecer da Secretaria Executiva.” (destaca-se)
De mais a mais, consoante se infere do § 2º do art. 19 do referido diploma legal, o cancelamento da
autorização para uso dos incentivos do Programa DESENVOLVE dar-se-á por Resolução do Conselho
Deliberativo, com fundamento em parecer da Secretaria Executiva.
No tocante à fiscalização de empresas habilitadas ao Programa DESENVOLVE, dispõe a Instrução
Normativa n.º 047/2011:
“2 - Constatado que os termos do projeto não foram atendidos pelo contribuinte beneficiário do
Programa DESENVOLVE, o preposto fiscal deverá circunstanciar os fatos, reunir as provas e encaminhar, através do titular da sua repartição fiscal, relatório de auditoria ao Superintendente de
Administração Tributária para imediato encaminhamento de denúncia à Secretaria Executiva do
Conselho Deliberativo do DESENVOLVE.
(...)
4 - Na hipótese de cancelamento da autorização para utilização dos incentivos fiscais, nos termos do §
2º do art. 19 do Regulamento do Programa DESENVOLVE, aprovado pelo Decreto nº. 8.205, de 03
de abril de 2002, nova ação fiscal deverá ser iniciada para cobrança do imposto não recolhido ao
Erário Estadual em virtude da fruição indevida dos benefícios fiscais.” (destaca-se)

Depreende-se da leitura da citada norma que, para que haja o cancelamento da autorização
para utilização dos incentivos fiscais decorrentes do Programa DESENVOLVE, faz-se necessário,
primeiro, a confecção de um relatório de auditoria pelo preposto fiscal, com a descrição dos fatos
apurados e a juntada das provas colhidas, e, segundo, o encaminhamento de denúncia à Secretaria
Executiva do Conselho Deliberativo do DESENVOLVE.
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Desse modo, a decisão do Diretor da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO) da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia deve ser anulada por vício
formal, uma vez que este não tem competência para desautorizar o uso dos incentivos fiscais do Programa DESENVOLVE pelas empresas habilitadas.
Somente o Conselho Deliberativo do DESENVOLVE possui competência para avaliar os projetos propostos, conceder os benefícios, estabelecer as condições, acompanhar a implantação dos
projetos, verificar o atendimento às condicionante e cancelar os benefícios fiscais, consoante se infere
dos arts. 7º e 19 do Decreto Estadual n.º 8.205/2002.
No tocante a esse aspecto, Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, leciona:
“Para a prática do ato administrativo a competência é condição primeira de sua validade. Nenhum
ato - discricionário ou vinculado - pode ser realizado validamente sem que o agente disponha de poder legal para praticá-lo. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da
Administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela
é delimitada. Todo ato emanado de agente incompetente, ou realizado além do limite de que dispõe a
autoridade incumbida de sua prática, é inválido, por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição,
qual seja. o poder jurídico para manifestar a vontade da Administração.” (MEIRELLES, Hely Lopes.
Direito Administrativo Brasileiro. 29ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 149).

De outro giro, convém pontuar que o Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF) é órgão integrante da Secretaria da Fazenda Estadual responsável por apreciar, na seara administrativa, os processos fiscais quando impugnados, pelos contribuintes, lançamentos de débitos tributários. É o que
dispõe o art. 2º do Decreto Estadual n.º 7.592/1999, in verbis:
“Art. 2º - O Conselho de Fazenda Estadual (CONSEF), que integra a estrutura administrativa da Secretaria da Fazenda, é o órgão competente para, no âmbito administrativo, originariamente, julgar os
litígios decorrentes de lançamentos de tributos e de aplicação de penalidades por infrações à legislação
tributária e as impugnações e recursos do sujeito passivo, interpostos a qualquer medida ou exigência
fiscal, obedecendo aos princípios do contraditório, da oficialidade, da legalidade objetiva, da verdade
material, do informalismo e da garantia de ampla defesa, sem prejuízo de outros princípios de direito.”

O Decreto Estadual n.º 7.592/1999 prevê, ainda, que a Câmara de Julgamento Fiscal - responsável pelo Acórdão CJF n.º 0446-13/13, que reconheceu o pagamento do ICMS a maior pela parte
autora - possui no âmbito administrativo, competência recursal.
Submetida a autuação à apreciação da Câmara de Julgamento Fiscal, que decide em instância irrecorrível, opera-se o trânsito em julgado administrativo, não se podendo impor outra
vez a exigência tributária sobre o mesmo fato gerador, relativo ao mesmo período que foi objeto
do julgamento.
Nesta toada, o indeferimento do pedido de restituição do crédito tributário da parte autora
pelo Diretor da Diretoria de Administração Tributária da Região Metropolitana (DAT METRO), que
ignorou a existência de coisa julgada administrativa, consubstancia ofensa ao consagrado princípio
da segurança jurídica e ao direito adquirido da demandante.
Acerca do assunto, cumpre trazer à baila o estudo, da lavra do Doutor e Mestre em Direito
Tributário pela PUCSP, Charles William Mcnaughton (Extinção do crédito tributário, Tomo Direito
Tributário, Edição 1, Maio de 2019):
“Em sendo constituído o lançamento de ofício, ao contribuinte deve ser outorgada a possibilidade de se
defender em esfera administrativa. Trata-se de oportunidade da Fazenda verificar a legalidade do crédito tributário, evitando-se eventuais litígios judiciais que poderiam acarretar sucumbência à Fazenda.
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Nesse sentido, caso o sujeito passivo obtenha êxito em tal demanda, havendo decisão administrativa
irreformável que determine a extinção do crédito tributário, o débito estará extinto por conta do art.
156, IX, do Código Tributário Nacional.
O texto do art. 156, IX, se remete à decisão definitiva da órbita administrativa, que não possa ser
objeto de ação anulatória, o que remete a discussão se a decisão proferida em matéria administrativa,
contrária aos interesses da Fazenda Pública, poderia ser alvo de desconstituição por decisão judicial.
Sobre o tema, convém lembrar que o art. 5º, LV, da Constituição da República coloca o processo administrativo como um direito do administrado que não pode ser mitigado em hipótese alguma.
Por esse diapasão, se a decisão administrativa favorável ao administrado puder ser revista pelo Poder
Judiciário, basicamente, tem-se que o direito a um processo administrativo eficaz se torna esvaziado,
de modo que o Poder Judiciário passaria a ser a única esfera capaz de desconstituir, com foros definitivos, um crédito tributário ilegal.
Desse modo, gozar o direito a um processo administrativo eficaz, apto a desconstituir, em foros definitivos, a obrigação tributária, há de ser tido como um direito do contribuinte que inviabiliza a possibilidade de discussão judicial de processo administrativo que extingue o crédito tributário.
A eventual exceção – excepcionalíssima com o perdão da redundância – é o conluio doloso entre contribuintes e julgadores administrativos. Provando-se, de forma irrefutável e definitiva, que o julgador
administrativo foi peitado ou obteve vantagem pecuniária ilícita, há de se anular o processo administrativo que deve conviver com a moralidade e legalidade (https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/262/edicao-1/extincao-do-credito-tributário)”.

Ressalta-se que o direito do contribuinte à restituição do valor do imposto indevidamente recolhido encontra amparo na Lei Estadual n.º 3.956/1981 (Código Tributário do Estado da Bahia) e no Decreto
Estadual n.º 7.629/1999 (Aprova o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal), senão vejamos:
Lei Estadual n.º 3.956/1981
“Art. 40. Serão restituídas, no todo ou em parte, as quantias relativas ao imposto indevidamente recolhido, consoante a forma estabelecida em regulamento, observados os prazos de prescrição ou decadência.
§ 1º Além do indébito recolhido, caberá ao requerente comprovar que arcou com o ônus financeiro do
recolhimento indevido, ou que está devidamente autorizado por quem sofreu a repercussão tributária.
§ 2º A restituição total ou parcial do imposto deverá ser acompanhada da devolução da multa e demais
acréscimos legais recolhidos proporcionalmente ao imposto indevido.
§ 3º A repetição do indébito poderá ser efetivada mediante autorização de crédito fiscal , obedecidas
as disposições regulamentares.”

Decreto n.º 7.629/1999
“Art. 73. Serão restituídas, no todo ou em parte, a quem provar haver assumido o encargo financeiro
do tributo ou estiver expressamente autorizado por quem tiver suportado o ônus financeiro correspondente, as quantias pagas indevidamente relativas a tributo ou penalidade, observados os prazos de
prescrição e decadência.
§ 1º É assegurado ao contribuinte substituído o direito à restituição do valor do imposto pago por força
da substituição tributária, correspondente ao fato gerador presumido que não se realizar.
§ 2º A restituição total ou parcial do tributo deverá ser acompanhada da devolução, na mesma proporção, das multas e dos acréscimos tributários pagos a mais ou indevidamente.”

Desta forma, irrazoável e ilegal é a negativa da autoridade administrativa de restituição do
crédito fiscal de ICMS reconhecido por meio do Acórdão CJF nº 0446-13/13, de lavra do Conselho
de Fazenda Estadual (CONSEF).
Ante o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR E DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, reformando a sentença para julgar procedente a demanda, tornando sem efeito a decisão administrativa que indeferiu o pedido de repetição do indébito formulado pela parte autora através do Pro-
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cesso Administrativo n.º 442175/2013 e, por conseguinte, condenar o Estado da Bahia à devolução do
valor histórico de R$ 5.743.230,81 (cinco milhões, setecentos e quarenta e três mil, duzentos e trinta
reais e oitenta e um centavos), correspondente ao pagamento indevidamente feito a título de ICMS no
período de janeiro/2007 e dezembro/2010, assegurando, ainda, à demandante o direito de proceder à
oportuna compensação tributária de tal crédito.
Tratando-se de condenação da Fazenda Pública Estadual de natureza tributária (ação de repetição indébito), sobre o valor a ser restituído deverá incidir correção monetária, com base no mesmo
índice aplicado na cobrança de tributos pagos em atraso, desde o recolhimento indevido até o trânsito
em julgado da decisão (Súmula 162 do STJ), e, após o respectivo trânsito em julgado, será aplicada a
Taxa Selic, sendo vedada a sua cumulação com quaisquer outros índices, haja vista que referida taxa
já compreende juros de mora e correção monetária (REsp 1495146/MG).
Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios, devendo o percentual
ser fixado na fase de liquidação de sentença, nos moldes do art. 85, § 3º e § 4º, II, do CPC.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8011659-54.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. José Aras, Julgado em 02/03/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MULTA FIXADA EM
100% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
CDA. POSSIBILIDADE. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM OUTROS ÍNDICES. VEDAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
I – O presente recurso de agravo de instrumento vergasta decisão que, nos autos da
ação executiva, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reduzir a multa ao patamar de 100% (cem por cento), não acatando os demais argumentos quanto à redução das astreintes para 20% (vinte por cento), incidência de juros apenas pela taxa SELIC e inaplicabilidade dos honorários advocatícios previstos na CDA;
II – Na carência de um parâmetro legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o seu entendimento no sentido de que são confiscatórias apenas as multas iguais ou superiores
a 100% do valor do tributo devido, sendo prudente a redução da multa em comento
para o percentual de 50%;
III - Os honorários advocatícios incluídos na certidão de dívida estão de acordo com
norma incerta no art. 2º, §2º, da Lei n° 6.830/1980, referindo-se às despesas com a
apuração e cobrança do crédito tributário;
IV - Considerando que o Agravante logrou êxito em ver acolhida parcialmente sua
exceção de pré-executividade, resultando na redução do montante objeto da Execução
Fiscal nº. 0532370-64.2017.8.05.0001 em mais da metade do valor original, necessária
exclusão da verba honorária da respectiva CDA, possibilitando a redistribuição dos
honorários advocatícios;
V – É admitida a utilização da Taxa SELIC visando a atualização do crédito tributário
e incidência dos juros de mora, vedada a cumulação com outros índices, nos termos do
Enunciado 523 da Súmula do STJ;
VI – Agravo de Instrumento parcialmente provido para reformar a decisão de piso e
reduzir a multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
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tributário objeto da execução fiscal nº. 0532370-64.2017.8.05.0001, bem assim determinar que seja aplicada somente a taxa SELIC no cálculo de juros e correção monetária
do referido débito, afastando os demais índices, além de determinar a exclusão dos
honorários advocatícios impostos na CDA, tendo em vista que serão redistribuídos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n° 801165954.2020.8.05.0000, em que figuram como agravante EMPRESA BRASILEIRA DE ESQUADRIAS EIRELI e como agravado ESTADO DA BAHIA.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela EMPRESA BRASILEIRA DE
ESQUADRIAS EIRELI, em face da decisão proferida pelo Douto Juízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal nº. 0532370-64.2017.8.05.0001, movida pelo
ESTADO DA BAHIA, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos:
“Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta
pela Executada apenas para reconhecer a confiscatoriedade da multa aplicada, devendo ela ser minorada para o patamar de 100%, mantida a CDA nos demais termos.
Deixo de condenar o Estado da Bahia no pagamento de honorários sucumbenciais em face de minimamente vencido.
Dando prosseguimento ao feito, intime-se o Estado para, em 20 dias, trazer a CDA devidamente atualizada nos moldes ora delineados - com a correta aplicação da multa.
Por fim, expeça-se alvará em favor do Estado para levantamento da penhora parcial de fl. 12, no valor
de R$ 7.443,75, montante que deverá ser abatido do débito, no prazo acima estipulado.
Publique-se. Intimem-se.
Salvador (BA), 2 de dezembro de 2019.
Maria Verônica Moreira Ramiro
Juíza de Direito”.

Em suas razões recursais, a Agravante se insurge contra a cobrança realizada pelo Agravado,
de juros acima do previsto pela Taxa SELIC, no montante de R$ 8.837,65 (oito mil oitocentos e trinta
e sete reais e sessenta e cinco centavos).
Sustenta que deve ser declarada a suspensão da exigibilidade do tributo objeto da Certidão de
Dívida Ativa, até que o Recorrido proceda a correta apuração do montante devido, tendo em vista que
existem valores cobrados de forma ilegal.
Afirma que as certidões de dívida ativa não gozam de liquidez e certeza, porquanto os títulos
estão maculados com juros cobrados de forma inconstitucional.
Salienta que, ainda que a MM. Juíza de primeiro grau tenha reduzido a multa confiscatória
para o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo, a penalidade se revela excessiva, pois
fere o princípio da capacidade contributiva, devendo ser reduzida para o patamar de 20% (vinte por
cento) sobre o tributo devido.
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Argui que a inclusão dos honorários advocatícios no valor dos extratos das Certidões de Dívida Ativa viola expressamente o quanto previsto nos arts. 202 do CTN e 2º da Lei nº 6.830/80.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, seja dado total provimento ao recurso
de Agravo de Instrumento, para reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança dos juros, da multa
moratória e dos honorários advocatícios, bem como para determinar a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário.
Indeferido efeito suspensivo ao recurso, nos termos da decisão anexa ao ID 7419719.
Contrarrazões do Agravado anexas ao ID 11153922.
VOTO
Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da inconformidade gira em torno da possibilidade de acolhimento integral da exceção de pré-executividade apresentada pela Agravante, com a consequente redução do valor objeto da
execução fiscal n° 0532370-64.2017.8.05.0001.
Vale dizer que o presente recurso de agravo de instrumento vergasta decisão prolatada pelo
Douto Juízo da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos da mencionada
ação executiva acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reduzir a multa ao
patamar de 100% (cem por cento), não acatando os demais argumentos quanto à redução das astreintes para 20% (vinte por cento), incidência de juros apenas pela taxa SELIC e inaplicabilidade dos
honorários advocatícios previstos na CDA.
In casu, do exame da decisão recorrida e análise dos autos de origem, entendo que assiste
razão em parte ao Agravante, senão vejamos.
Sustenta o Recorrente que a multa de 100% (cem por cento) sobre o valor cobrado teria caráter
confiscatório, por ultrapassar os limites financeiros que poderiam ser suportados pela executada, registrando que houve violação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao percentual da multa
arbitrada, além de sugerir o percentual de 20% (vinte por cento) como ideal para o caso em comento.
É cediço que, na carência de um parâmetro legal, o Supremo Tribunal Federal firmou o seu
entendimento no sentido de que são confiscatórias apenas as multas iguais ou superiores a 100% do
valor do tributo devido, in verbis:
“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”(ARE 1058987
AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO).
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL. PERCENTUAL SUPERIOR A 100%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGADA OFENSA
AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Esta Corte firmou
entendimento no sentido de que são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do
tributo devido. II – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver
jurisprudência consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. III – Agravo regimental
improvido. (RE 748257 AgR, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
06/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 19-08-2013 PUBLIC 20-08-2013) (grifo
acrescido)

Nesta linha de intelecção, outros relevantes precedentes do STF:
TRIBUTÁRIO – MULTA – VALOR SUPERIOR AO DO TRIBUTO – CONFISCO – ARTIGO
150, INCISO IV, DA CARTA DA REPÚBLICA. Surge inconstitucional multa cujo valor é supe-
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rior ao do tributo devido. Precedentes: Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 551/RJ – Pleno,
relator ministro Ilmar Galvão – e Recurso Extraordinário nº 582.461/SP – Pleno, relator ministro
Gilmar Mendes, Repercussão Geral. (RE 833106 AgR, Relator: MARCO AURÉLIO, Primeira
Turma, julgado em 25/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 11-12-2014 PUBLIC 12-12-2014) (grifo acrescido)
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 50% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO
NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se
verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a
sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Dessa forma, conferindo especial destaque
ao caráter pedagógico da sanção, que busca desestimular a burla à atuação da Administração tributária, mostra-se possível a aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios
constitucionais relativos à matéria. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 787564 AgR,
Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/12/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 04-02-2015 PUBLIC 05-02-2015) (grifo acrescido)

Esta e. Corte de Justiça também já se manifestou sobre o tema, nos seguintes termos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DECISÃO DE PRIMEIRO
GRAU QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. MULTA PUNITIVA
DE 50% QUE NÃO SE AFIGURA CONFISCATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-BA - AI: 00252511520178050000, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara
Cível, Data de Publicação: 06/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ICMS. CDA. HIGIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, § 5º, DA LEI Nº
6.830/1980. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL
APLICADA. PRECEDENTES DO STF. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO. I - De início, é salutar esclarecer que a Certidão de Dívida Ativa
(CDA) que instrumentaliza a Execução Fiscal originária, encartada às fls. 21/24, é plenamente hígida,
porquanto preenche satisfatoriamente os requisitos constantes no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980. II
- Cumpre estatuir que o STJ firmou sua jurisprudência, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido
de que “É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública” (REsp 1693592/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). III - No tocante à
aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido, na hipótese de não
recolhimento no prazo regulamentar, não há o que se reformar na decisão agravada, porquanto está
em consonância com a legislação estadual vigente, isto é, obedeceu aos parâmetros da Lei Estadual nº
7.014/1996 (art. 42, inciso I), que trata do ICMS. IV - Desse modo, além de cumprir o quanto posto na
Lei de regência, o decisum agravado está também em consonância com a jurisprudência sedimentada
do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a multa moratória somente será abusiva caso seja superior ao montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido tempestivamente, ou seja,
“são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou mais do valor do tributo devido” (RE 748.257-AgR,
Rel. Min. Ricardo Lewandowski). V - Ademais, é prudente asseverar que os honorários advocatícios
foram corretamente incluídos na CDA, tendo em vista que estão em harmonia com a Lei nº 6.830/1980
(art. 2º, § 2º). VI - Impositiva é a manutenção do decisum agravado, considerando-se, por conseguinte,
acertada a decisão do Juízo precedente que rejeitou a exceção de pré-executividade. AGRAVO DE
INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-BA - AI: 00191583620178050000, Relatora:
Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
MULTAS FISCAIS APLICADAS NOS PERCENTUAIS DE 50% E 60% DO VALOR DO TRIBUTO COBRADO. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ABUSIVIDADE,
DESPROPORCIONALIDADE OU CARÁTER CONFISCATÓRIO. PRECEDENTES DO STF. RECURSO NÃO PROVIDO. - Ao contrário do quanto sustentado pela recorrente, as multas aplicadas, no
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percentual de 50% e 60% do valor do tributo, possuem respaldo legal e não tem caráter confiscatório,
não se configurando penalidade abusiva ou desproporcional. - A jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a multa fiscal será abusiva caso seja superior ao montante
de 100% (cem por cento) do valor do tributo não recolhido tempestivamente, ou seja, “o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade
se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100%.”. - Recurso não provido. (TJ-BA - AI:
00140849820178050000, Relatora: Cassinelza da Costa Santos Lopes, Primeira Câmara Cível, Data de
Publicação: 29/09/2017)

Desta forma, entendo como prudente a redução da referida multa ao patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito tributário, de acordo com o entendimento comumente aplicado na jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, evitando-se um possível caráter confiscatório.
Tratando-se dos honorários advocatícios incluídos na certidão de dívida ativa, totalizando, à
época no valor de R$ 29.152,59 (vinte e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e cinquenta e nove
centavos), verifica-se que estes estão de acordo com norma incerta no art. 2º, §2º, da Lei n° 6.830/1980.
Assim, depreende-se que os honorários aplicados na referida certidão de dívida ativa referem-se às despesas com a apuração e cobrança do crédito tributário, razão pela qual seu valor é lançado
na CDA, conjuntamente com os outros consectários legais.
Ressalte-se que não se trata de bis in idem tendo em vista que o Douto Juízo de primeiro grau
não fixou nova verba honorário, sendo plenamente possível a previsão de tal cobrança em sede de certidão de dívida ativa por parte do Agravado, desde que incidente sobre o valor efetivamente devido.
Contudo, considerando que o Agravante logrou êxito em ver acolhida parcialmente sua exceção de pré-executividade, resultando na redução do montante objeto da Execução Fiscal nº. 053237064.2017.8.05.0001 em mais da metade do valor original, necessária exclusão da verba honorária da
respectiva CDA, possibilitando a redistribuição dos honorários advocatícios.
Vejamos:
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ICMS. CDA. HIGIDEZ. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 2º, §5º, DA
LEI Nº 6.830/1980. APLICABILIDADE DA TAXA SELIC NA ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. CARÁTER NÃO CONFISCATÓRIO DA MULTA FISCAL APLICADA. PRECEDENTES DO STF. DESNECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO
AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.
I - De início, é salutar esclarecer que a Certidão de Dívida Ativa (CDA) que instrumentaliza a Execução Fiscal originária, encartada às fls. 21/24, é plenamente hígida, porquanto preenche satisfatoriamente os requisitos constantes no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980.
II - Cumpre estatuir que o STJ firmou sua jurisprudência, sob o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “É legítima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora
dos débitos do contribuinte para com a Fazenda Pública” (REsp 1693592/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017).
III - No tocante à aplicação da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do tributo devido, na
hipótese de não recolhimento no prazo regulamentar, não há o que se reformar na decisão agravada,
porquanto está em consonância com a legislação estadual vigente, isto é, obedeceu aos parâmetros da
Lei Estadual n° 7.014/1996 (art. 42, inciso I), que trata do ICMS.
IV - Desse modo, além de cumprir o quanto posto na Lei de regência, o decisum agravado está também
em consonância com a jurisprudência sedimentada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
multa moratória somente será abusiva caso seja superior ao montante de 100% (cem por cento) do valor
do tributo não recolhido tempestivamente, ou seja, “são confiscatórias as multas fixadas em 100% ou
mais do valor do tributo devido” (RE 748.257-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
V - Ademais, é prudente asseverar que os honorários advocatícios foram corretamente incluídos na
CDA, tendo em vista que estão em harmonia com a Lei n° 6.830/1980 (art. 2º, §2º).
VI - Impositiva é a manutenção do decisum agravado, considerando-se, por conseguinte, acertada a
decisão do Juízo precedente que rejeitou a exceção de pré-executividade.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0019158-36.2017.8.05.0000, Relatora: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO,
Publicado em: 01/02/2018).”
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS NA
CDA. COBRANÇA DA VERBA SUCUMBENCIAL NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1 - Em que pesem as alegações do Recorrente, não se vislumbra diferença entre a natureza dos honorários inclusos na Certidão de Dívida Ativa e dos honorários sucumbenciais previstos no art. 90, do
CPC, haja vista que ambos possuem o mesmo propósito, qual seja, custear as despesas decorrentes das
atividades técnico judiciárias para a cobrança de tributos.
2 - Assim, no caso sob comento, não há que se falar em cobrança da verba honorária de sucumbência
pleiteada pelo Exequente, porquanto pagamento de verba de mesma natureza fora ajustado com o débito principal, nos termos do adimplemento administrativo homologado (fls. 79/88).
3 - Ressalte-se que nova determinação de recolhimento de verba que possui a mesma natureza da verba
já incluída na CDA de fls. 03/06 configuraria verdadeiro bis in idem, sendo, portanto, inadmissível.
4 - Desse modo, considerando que o cálculo administrativo do débito já incluiu a verba honorária, e
tendo sido realizado o pagamento do valor indicado, não merece reforma a Sentença que deixa de condenar o Executado ao pagamento de honorários sucumbenciais. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJ-BA - APL: 05115641320148050001, Relator: Lígia Maria
Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/12/2018)

No tocante aos juros de mora, é cediço que é admitida utilização da Taxa SELIC visando a
atualização do débito e incidência dos juros de mora, vedada a cumulação com outros índices, nos
termos do Enunciado 523 da Súmula do STJ, in verbis:
“Súmula 523 do STJ - A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais
deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência
da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.”

Registre-se que, no âmbito da legislação estadual da Bahia, quanto ao caso concreto, a incidência da taxa SELIC para os créditos tributários está prevista no art. 102, §2º, I, da Lei nº 3.956/81,
transcrito abaixo:
“Art. 102. Os débitos tributários recolhidos fora dos prazos regulamentares ficarão sujeitos aos seguintes acréscimos moratórios:
(...)
§ 2° Os acréscimos moratórios, incidentes a partir de 1º de janeiro de 2001, serão calculados segundo
os seguintes critérios:
I - Sobre os débitos denunciados espontaneamente, incidirão apenas acréscimos moratórios equivalentes 0,11% (onze décimos por cento) ao dia, limitados a 10% (dez por cento), mais a taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente até
o último dia do mês anterior ao do pagamento, e 1% (um por cento) relativo ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.”

Por conseguinte, da leitura do dispositivo acima transcrito, observa-se que a Taxa SELIC foi aplicada juntamente com outros percentuais, quais sejam “acréscimos moratórios equivalentes 0,11% (onze
décimos por cento) ao dia, limitados a 10% (dez por cento)”, demonstrando a cumulação de índices com
a referida taxa, cuja vedação está pacificada, conforme entendimento incerto na Súmula nº. 523 do STJ.
Conclui-se, portanto, nesse ponto, que assiste razão ao Agravante, merecendo ser afastada
qualquer outro índice senão a taxa SELIC quanto aos cálculos de correção monetária e juros de mora,
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sob pena de bis in idem, tendo em vista que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia já tem o condão de atualizar monetariamente o valor devido, bem assim ressarcir a Fazenda
Pública pelo atraso no recolhimento do tributo.
Nesse sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
QUE ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE PARA EXTIRPAR A CUMULAÇÃO DE
OUTROS ENCARGOS COM A TAXA SELIC. Fundamentos: Confusão e contradição na Decisão,
a respeito de suposta cumulação da SELIC com juros de 1% mensalmente. Restou claro que é correta
e legal a aplicação da taxa SELIC nos débitos tributários dos contribuintes, desde que a referida taxa
não seja cumulada com outros encargos. Neste passo, observa-se que a decisão interlocutória está em
harmonia com a jurisprudência recente do STJ. INACOLHIMENTO. Os juros de mora incidentes
nos débitos tributários estaduais seriam equivalentes à taxa SELIC acumulada mensalmente até o
mês anterior ao do pagamento, e 1% relativo ao mês que o pagamento estiver sendo efetuado. Nesta
senda, é necessário salientar que a cobrança do tributo (ICMS), com seus juros e correção monetária
em destaque, constitui-se no próprio objeto da ação, devendo ser aguardado o julgamento da mesma. Ademais, não é de bom alvitre suspender o efeito da decisão agravada, porquanto é semelhante
ao julgado mais recente do STJ: “A taxa SELIC abrange juros e correção monetária, não pode ser
cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários”. AREsp 1590552 RS 2019/02870793. Publicação: DJ 18/02/2020. IMPOSSIBILIDADE. A matéria arguida na Exceção de Pre executividade não se encaixa nas matérias de ordem pública. A cobrança dos juros é considerada matéria
de ordem pública, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, razão pela qual desacolhe-se esta
insurgência. DESACOLHIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. (TJ-BA - AI:
80195722420198050000, Relator: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2020) (destaquei)
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA SELIC UTILIZADA PARA
CORREÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM OUTROS INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL
DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECUSO
IMPÕE SEU CONHECIMENTO. LEGÍTIMA A UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DO REFERIDO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E
HAVENDO, NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL, DISPOSITIVO DETERMINANDO A SUA INCIDÊNCIA. LEIS FEDERAL Nº 9250/95 E ESTADUAL Nº 7753/2000. “A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS COM BASE NA VARIAÇÃO DA TAXA SELIC NÃO PODE SER CUMULADA COM A
APLICAÇÃO DE OUTROS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, CUMULAÇÃO QUE REPRESENTARIA BIS IN IDEM” (RESP - EDCL 853.915, 1ª TURMA, MIN. DENISE ARRUDA, DJ DE
24.09.08; RESP 926.140, MIN. LUIZ FUX, DJ DE 15.05.08; RESP 1008203, 2ª TURMA, MIN. CASTRO MEIRA, DJ 12.08.08; RESP 875.093, 2ª TURMA, MIN. ELIANA CALMON, DJ DE 08.08.08).
CONSOANTE PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL “O EXCESSO DE EXECUÇÃO É BASE DE
CÁLCULO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, E NÃO DA
PRÓPRIA EXECUÇÃO” (STJ; QUINTA TURMA; AGRG NO AGRG NO RESP 1087829 / RS AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2008/0199318-0 REL.
MIN. JORGE MUSSI. DJ 08/06/2009). (TJ-BA - APL: 005179392002 BA, Relator: LICIA DE CASTRO
L CARVALHO, Data de Julgamento: 27/04/2010, QUINTA CÂMARA CÍVEL)

Sabendo-se que o Agravante logrou êxito em ver acolhida sua exceção de pré-executividade,
resultando na redução do montante objeto da Execução Fiscal nº. 0532370-64.2017.8.05.0001 em mais
da metade do valor original, necessária condenação e redistribuição dos honorários advocatícios.
Em observância ao art. 85, §11, majoro os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, devendo ser alterada, contudo, a proporção da sucumbência recíproca,
com fundamento no art. 86, do CPC, onde o Agravante arcará com 40% (quarenta por cento) da verba
honorária, cabendo ao Agravado os 60% (sessenta por cento) restantes.
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Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão de piso e reduzir a multa para o percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor
do crédito tributário objeto da execução fiscal nº. 0532370-64.2017.8.05.0001, bem assim determinar
que seja aplicada somente a taxa SELIC no cálculo de juros e correção monetária do referido débito,
afastando os demais índices, além de determinar a exclusão dos honorários advocatícios impostos na
CDA, tendo em vista que serão redistribuídos.
*****
(TJBA – Primeira Câmara Cível nº 8003397-81.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Criminal –
Primeira Turma. Relatora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 14/06/2021)
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA FABRICADO NO ESTADO DA BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL PLENO DESTA EGRÉGIA CORTE JÁ DECIDIU PELA
INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO QUE DEVE SER MANTIDA COM BASE EM TRIBUTAÇÃO
APLICADA PARA TODOS OS ESTADOS MEMBROS. ALÍQUOTA DE 17%. PRECEDENTE DO STF - ADI 4152. APLICAÇÃO DE MULTA NO PERCENTUAL DE
60%. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível nº 8032604-59.2020.8.05.0001,
de SALVADOR nos qual é apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e apelado
ESTADO DA BAHIA.
Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível – ID 9965632 interposta pelo BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA contra sentença – ID 9965644 proferida pelo Douto Juízo de Direito da 11ª Vara da
Fazenda Pública, Comarca de Salvador, que rejeitou os Embargos à Execução, nos seguintes termos:
“[...]Diante do exposto, REJEITO os Embargos opostos, reputando-os IMPROCEDENTES, reconhecendo-se a subsistência da cobrança de ICMS contida no Auto de Infração n. 281424.0002/18-2, inclusive da multa aplicada de 60%.
O apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega que o “questionamento, constitucionalidade do benefício concedido ao leite fabricado na Bahia, não é objeto da presente ação. A cobrança
fiscal não decorre do fato de inexistir Convênio para a concessão do benefício fiscal. Pelo contrário, a
autuação reconhece a sua validade, porém, limita o mesmo aos produtos fabricados na Bahia. Alterar,
nesta fase processual, os motivos que determinaram a autuação para justificar a sua manutenção é,
acima de tudo, tolher o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, assegurados constitucionalmente (art. 5º, LV, CF/88).”
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Defende a existência de convênio autorizando a redução fiscal e que “a razão de decidir da
sentença apelada está baseada na equivocada premissa de que não há Convênio dos Estados prevendo a tributação reduzida para o leite. Entretanto, não levou em consideração os termos do Convênio
ICMS 128/94, através do qual os Estados da Federação ficaram autorizados a estabelecer carga
tributária mínima de 7% para os produtos que compõem a cesta básica.”
Argumenta, ainda, que deve “levado em consideração o disposto na Lei Complementar
160/2017 e no Convênio ICMS 190/2017, normas que convalidaram os benefícios fiscais concedidos
pelos Estados.”
Por fim, questiona a multa no percentual de 60% aplicada pelo Fisco Estadual a caracterizando
como confiscatória.
Requer o provimento do recurso.
O Apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões – ID 9965644 refutando as
alegações apresentadas pelo Apelante. Ao final. pleiteou a manutenção da sentença.
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 931, do CPC/2015, salientando que o presente recurso é
passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
2.Cuida-se de Embargos à Execução opostos pelo BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA em razão da Execução Fiscal promovida pelo ESTADO DA BAHIA.
O juiz a quo, jugou improcedentes os embargos, reconhecendo a subsistência da cobrança de
ICMS contida no auto de infração n. 281424.0002/18-2, inclusive da multa aplicada de 60%.
Irresignado, o BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA interpôs o preente recurso.
3.Cinge-se a controvérsia sobre a  tributação do Leite longa vida e composto lácteo produzidos
no Estado da Bahia, que possuem redução de base de calculo com  alíquota final de 7% nas saídas
internas, benefício não aplicado sobre o produto produzido em outros Estados, sendo tributado a 17%
nas saídas internas.
Observa-se que a apelante busca a reforma da sentença para o fim de se promover a extensão
da redução da base de cálculo do ICMS para 7% ao leite adquirido pela requerente fora do Estado da
Bahia. Entretanto, a previsão do benefício de redução de base de cálculo do produto intitulado leite
longa vida, com alíquota final de 7% nas saídas internas, oriundo de determinados Estados já foi reconhecida pela jurisprudência do STF como discriminatória, vez que viola o art. 152 da CF.
Vejamos um trecho retirado da ADI 4152 a baixo transcrito:
“INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 52.381/2007, do Estado de São Paulo. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS. Benefícios fiscais. Redução de base
de cálculo e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante decreto. Inexistência de
suporte em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, nos termos da LC 24/75. Expressão da chamada “guerra fiscal”. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra g,
da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo
ou benefício fiscal, relativos ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS, de modo
unilateral, mediante decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do CONFAZ”.(ADI 4152, rel. min. Cezar Peluso, j. 01.06.2011).” grifei

No mesmo sentido, este Tribunal já se debruçou sobre o tema, na Ação de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade nº 00048023620178050000, declarando que o art. 87, inciso XXXV, do
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Decreto Estadual nº 6.284/1997, que prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia,
replicado no artigo 268, XXIX do Decreto nº 13.780/12, vigente a época do fato gerador do tributo
em discussão, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao afrontar os arts. 152 e 155, §2º, XII, g, da
CF/88, vejamos:
“INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO
DIFERENCIADO EM RAZÃO DA PROCEDÊNCIA OU DESTINO DOS BENS. ART. 87, INCISO
XXXV, DO DECRETO ESTADUAL Nº 6.284/1997. LEITE LONGA VIDA. OFENSA AOS ARTS.
152 E 155, §2º, INCISO XII, G, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. BENEFÍCIO ESTIPULADO SEM
AMPARO EM CONVÊNIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF. INCIDENTE JULGADO PROCEDENTE.
I - A Constituição Federal atribui aos Estados e ao Distrito Federal a competência para instituir o
ICMS, nos termos do art. 155, inciso II.
II - Por outro lado, a mesma Constituição Federal limita o poder de tributação dos Estados, Distrito
Federal e Municípios, instituindo, dentre muitos princípios, o da Não Diferenciação Tributária, previsto no art. 152.
III - O inciso XXXV, do art. 87, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, ao estabelecer benefício de redução da base de cálculo do ICMS do leite longa vida restrito apenas às operações internas de mercadoria
produzida no Estado da Bahia, afronta os arts. 152 e 155, §2º, XII, g, da CF/88. Precedentes do STF
e deste Tribunal de Justiça”. (TJBA. Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade n.º 000480236.2017.8.05.0000. RELATORA : Desª. Gardenia Pereira Duarte. ) grifei

Em casos análogos esta Egrégia Corte já manifestou:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS PARA O PRODUTO LEITE LONGA VIDA FABRICADO NO ESTADO DA
BAHIA. IMPOSSIBILIDADE. PLENO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA JÁ DECIDIU
PELA INCONSTITUCIONALIDADE DA DIFERENCIAÇÃO. LEGITIMIDADE DA AUTUAÇÃO
FISCAL. COBRANÇA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DEVE SER MANTIDA COM BASE EM TRIBUTAÇÃO APLICADA PARA TODOS OS ESTADOS MEMBROS. ALÍQUOTA DE 17%. ISENÇÃO NA COBRANÇA DE ICMS PARA BACALHAU.IMPOSSIBILIDADE. TRIBUTAÇÃO DE
PRODUTO HORTIFRUTÍCOLA. LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA. COBRANÇA DE MULTA PELO ENTE FISCAL DE 60% NÃO CONSIDERADA CONFISCATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A previsão do benefício de redução de base de
calculo do produto intitulado leite longa vida, de forma que a alíquota final seja 7% nas saídas internas,
oriundo do Estado da Bahia já foi reconhecida pela jurisprudência do STF como discriminatória, vez
que viola o art. 152 da Constituição Federal. Precedente na ADI 4152. 2.Outrossim, da mesma forma,
este Tribunal já se debruçou sobre o tema, na Ação de Arguição de Incidente de Inconstitucionalidade nº
00048023620178050000, declarando que o art. 87, inciso XXXV, do Decreto Estadual nº 6.284/1997, que
prevê o benefício fiscal ao leite longa vida produzido na Bahia, replicado no artigo 268, XXIX do Decreto
13.780/12, vigente a época do fato gerador do tributo em discussão, incidiu em vício de inconstitucionalidade ao afrontar os arts. 152 e 155, §2º, XII, g, da CF/88. 3. Portanto, o fato de ter sido reconhecida a
inconstitucionalidade do dispositivo da Legislação Tributária Estadual, que prevê a redução de base de
calculo mencionada nas linhas acima, não pode dar guarida a extensão do benefício para operações
com o leite produzido em outros Estados, mas sim extirpa-lo do ordenamento jurídico. 4. A isenção de
cobrança de ICMS para pescado prevista na alínea “e”, do inciso II do artigo 265 do Decreto do Estado nº
13.780/12, deve ser aplicado literalmente. Dessa forma, a tributação do bacalhau “dessalgado” é devida ,
vez que passou o produto por um processo de retirada do sal e congelamento, ou seja, o mesmo já havia
sido salgado, perdendo o peixe sua característica de produto “in natura” como deve ser interpretada a
isenção disciplinada na Lei. Além disso, o convênio 60/91 exclui expressamente a isenção ao bacalhau.
5. Outrossim, o convênio 44/75, que trata acerca de isenção de produtos hortifrutigranjeiros, e ampara
o artigo 265 do Decreto Estadual 13.780/12, em seu parágrafo 4º da cláusula primeira, convalida o
benefício fiscal aos hortifrutículas ainda que cortados, picados, fatiados, torneados, descascados, desfolhados, lavados, higienizados, embalados ou resfriados, contudo como se vê, não traz a desidratação
como possibilidade de manutenção da caracterização “ in natura” dos produtos. 6. Notadamente, a CDA
possui presunção de legitimidade e a empresa não trouxe elementos suficientes para afastá-la. Ademais,
consoante entendimento do STJ, quando os Embargos à Execução tratarem sobre excesso de execução,
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cabe ao Embargante indicar o valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo junto a
petição inicial, o que não se vê nos autos. 7.No que concerne a irresignação do Apelante quanto a multa
aplicada pela Fazenda Estadual, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no sentido de
não ser confiscatória multa tributária sancionatória não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor
decorrente da obrigação principal, de modo que não há que se falar em redução do percentual de 60%
(sessenta por cento) aplicado ao caso concreto. MANTENHO A SENTENÇA. NEGO PROVIMENTO
AO APELO.( Classe: Apelação,Número do Processo: 0347396-52.2018.8.05.0001,Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA,Publicado em: 18/11/2020 )

Feitas tais considerações, é de se concluir que a inconstitucionalidade declarada pelo TJBA,
acerca do inciso XXXV, do art. 87, do Decreto Estadual nº 6.284/1997 (RICMS/97), que trata do leite
longa vida, se estende à redução da base de cálculo de ICMS constantes do Regulamento vigente (de
2012), qual seja, o seu art. 268, XXIX, por se caracterizar regime tributário diferenciado não abarcado
pela CF/88, por afronta aos seus arts. 152 e 155, § 2º, XII, ‘g’.
Portanto, sendo inconstitucional a norma que prevê a redução de base de cálculo de forma que
a alíquota final seja 7% se o produto é procedente do Estado da Bahia, deve ser mantida a exação em
sua integralidade quanto ao leite longa vida, porque não pode ser o benefício estendido para ampliar
a sua incidência, como almejado pelo recorrente.
Logo, a declaração da inconstitucionalidade de um ato normativo tem efeito ex tunc, ou seja,
retroage para eliminar a lei do ordenamento jurídico desde o início da sua vigência, invalidando, por
conseguinte, todos os efeitos jurídicos produzidos pela norma, uma vez que toda lei que contraria a
Constituição é nula e destituída de eficácia jurídica. Assim, o efeito da declaração de inconstitucionalidade não é a ampliação de isenção, mas, ao revés, é a reafirmação da incidência da alíquota cobrada
de forma integral de 17% .
Ademais, com relação ao argumento que deveria ser aplicado ao caso concreto o Convênio 190/2017 e a lei complementar n° 160/2017, também não merece prosperar, tendo em vista que
os fatos geradores ocorreram no exercício de 2014, antes da vigência destas normas, e nos termos
do art. 144 do CTN, deve-se aplicar as regras materiais em vigor no momento da ocorrência do
fato gerador.
4. A respeito da aplicação de sanção punitiva, entendo que a multa moratória tem o objetivo de
desestimular a inadimplência do contribuinte e sancionar quem não cumpre suas obrigações tributárias. Porém, para que a multa cumpra o seu papel de desestimular a elisão fiscal não pode ser arbitrada num percentual irrisório, por outro lado não pode ser num importe que lhe confira característica
confiscatória, inviabilizando o pagamento do próprio tributo.
Deste modo, no tocante a alegação do apelante de desproporcionalidade da multa arbitrada pela
Fazenda Estadual, no importe de 60% (sessenta por cento) sobre o montante devido, consoante orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não possui natureza confiscatória a multa tributária
sancionatória não excedente a 100% (cem por cento) sobre o valor decorrente da obrigação principal.
Colaciono precedente do Supremo Tribunal Federal - STF:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES.
1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes
nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O
Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no
conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. 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. 4. Nos termos do art. 85,
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§ 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados
os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF, ARE 1.058.987 AgR, Rel. Min.
ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/12/2017)

A propósito trago jurisprudência da Primeira Câmara Cível deste Tribunal:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPVA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA, EM PARTE. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO NOME DE CO-RESPONSÁVEL EM CDA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM NÃO COMPROVADA. FIXAÇÃO DE
MULTA EM 60% DO VALOR DO IPVA. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA. RECURSO IMPROVIDO”. (Classe: Apelação,Número do Processo:
0314928-98.2019.8.05.0001,Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO,Publicado
em: 10/02/2021 )
“APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DA BAHIA. IPVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO NÃO ACOLHIDA.
REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INICIAL QUE NÃO ENSEJA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO
À DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL
NO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER ELEMENTOS PROBATÓRIOS INDICATIVOS DE QUE A INSTITUIÇÃO EXECUTADA NÃO É PROPRIETÁRIA
DOS VEÍCULOS TRIBUTADOS. PROVA PASSÍVEL DE SER PRODUZIDA. MULTA PUNITIVA
CORRESPONDENTE A 60% DO VALOR DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ARBITRADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO COM A ARBITRADA
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, LIMITADA A SOMA AO TETO LEGAL. PRECEDENTES DO
STF, DO STJ E DESTE TJ/BA. APELO NÃO PROVIDO. “(Classe: Apelação,Número do Processo:
0314297-91.2018.8.05.0001,Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO,Publicado em: 02/07/2020 )

Por conseguinte, ao exame dos autos, vê-se que a decisão do Juízo Singular não merece qualquer reparo.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em sua
inteireza, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto condutor.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0388116-71.2012.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relator: Desa.
Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 26/07/2021)
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA
CAUTELAR INOMINADA E AUTÔNOMA. VIABILIDADE. DESNECESSIDADE DE AÇÃO POSTERIOR. AÇÃO AJUIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
PRECEDENTES DO STJ. QUESTÃO PREJUDICIAL AFASTADA. OFERECIMENTO DE GARANTIA ANTECIPADA À EXECUÇÃO FISCAL PARA O FIM
DE OBSTAR ATOS CONSTRITIVOS E POSSIBILITAR A EXPEDIÇÃO DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-FIANÇA
CUJA IDONEIDADE NÃO FOI IMPUGNADA. POSSIBILIDADE. SEGURO
QUE GARANTE O PRINCIPAL, JUROS E CONSECTÁRIOS QUE SE ATINGIREM NO DECORRER DA AÇÃO. ALEGAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS
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FISCAIS. NÃO ACATAMENTO. PEDIDO QUE COMPREENDE EXCLUSIVAMENTE O DÉBITO CONSTANTE NO PAF Nº 206960.0025/07-0. SENTENÇA QUE RESSALTA QUE A PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DA CERTIDÃO
DEVE ESTAR ADSTRITA AO CITADO DÉBITO. CAUTELAR DE CAUÇÃO
PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE
PÚBLICO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APELO NÃO PROVIDO.
REEEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. CONDENAÇÃO
EM HONORÁRIOS AFASTADA. SENTENÇA MODIFICADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, nº 038811671.2012.8.05.0001, da Comarca de Salvador, tendo como apelante o Estado da Bahia e apelado Petrobras Distribuidora S/A.
Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Bahia, a unanimidade, em AFASTAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E DAR PARCIAL PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível, fls. 187/194, interposta pelo ESTADO DA BAHIA contra sentença, fls. 163/169, proferida pelo M.M Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Púbica da Comarca
de Salvador que, nos autos da Ação Cautelar ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A em
face do Apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:
“JULGO, pois, PROCEDENTE o pedido constante da vestibular, com a confirmação da liminar concedida, e mantenho em depósito judicial a caução oferecida pela Suplicante, como forma de garantir
antecipadamente, a penhora que possa resultar do processo fiscal que vier a ser proposto pelo Estado
da Bahia, em face do Auto de Infração de nº 206960.0025/07-0.
Consequentemente, fica assegurada à autora a sua regularização fiscal junto ao acionado, no que tange
ao fornecimento de Certidão Positiva de Débito, com efeito de Negativa ou na criação de quaisquer
medidas coativas ou punitivas contra autora, acaso seja esse o único débito, ficando ressalvado, entretanto, o direito de propor a esperada execução fiscal.
Dentro do comando do inciso I, do artigo 269 do CPC vigente, extingo o processo com resolução do
mérito, e condeno o Estado da Bahia no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em
5% (cinco por cento) do valor atribuído a causa, corrigidos a partir do trânsito em julgado, fulcrada na
norma do parágrafo 4º, do artigo 20 do CPC vigente. ”

O Apelante, Estado da Bahia, em suas razões de fls. 187/194, suscita prejudicial de mérito relativa ao perecimento da ação cautelar acessória em razão do descumprimento dos artigos 796 e 806
(do CPC de 1973).
Sustenta que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de ingressar em juízo com a ação principal com vistas a suportar a existência da ação cautelar em tela.
No mérito afirma que a Recorrida possui outras ações executivas que perfazem o valor de R$
43.329.028,74 (quarenta e três milhões e trezentos e vinte e nove mil e vinte e oito reais e setenta e
quatro centavos) e que o valor do seguro-fiança oferecido (R$ 2.502.451,10 - dois milhões, quinhentos
e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) não seria suficiente nem mesmo para
cobrir o débito discutido no PAF 206960.0025/07-0, que, segundo o Recorrente estaria atualizado em
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R$ 2.733.392,67 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta
e sete centavos).
Requereu o provimento do recurso para extinguir a demanda em face de seu perecimento,
diante do descumprimento dos artigos 796 e 806 do CPC (1973), ou que seja reconhecida a improcedência da ação em face da insuficiência da fiança. Pediu ainda a inversão do ônus da sucumbência.
A parte autora, por sua vez, apresentou contrarrazões (fls. 205/212) alegando que a medida
cautelar autônoma é unanimemente aceita pelo Superior Tribunal de Justiça, para fins de garantia à
futura execução, sem necessidade de ajuizamento de ação futura pelo seu autor.
Argumentou ainda que o valor constante na carta de fiança é exatamente o valor que lhe era
exigido quando obtida a garantia, e que constava no “DAE” emitido na referida data (21/09/2012).
Explicou que a Carta de Fiança abrange não só o débito principal, como também os juros,
correção, multas e demais encargos que venham a incidir sobre o débito no decurso do processo.
Por fim, aduz que a garantia prestada é unicamente para a dívida cobrada pelo PAF 206960.0025/070, pois este seria o único que estaria lhe impedindo de obter a certidão positiva com efeito de negativa.
Alega que os demais débitos ainda estariam sendo discutidos e pendentes na fase administrativa, pendentes de julgamento, pelo que não seriam óbices à emissão de certidão com efeito de negativa.
Pleiteou a manutenção da sentença nos termos como foi proferida.
Após o oferecimento de resposta ao recurso, foi informado descumprimento de liminar (fls.
229/232), e, devidamente intimado para se manifestar a respeito, o Estado da Bahia manteve-se inerte.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e da remessa necessária.
Cuida-se, na origem, de Ação Cautelar do contribuinte com intuito de oferecer garantia, antes
do ajuizamento da ação de execução fiscal, como forma de possibilitar a expedição da Certidão Positiva de Débitos com Efeito Negativo, em razão de débito tributário cobrado pelo Processo Administrativo Fiscal 206960.0025/07-0.
O Juízo a quo deferiu o pleito autoral, nos seguintes termos:
“JULGO, pois, PROCEDENTE o pedido constante da vestibular, com a confirmação da liminar concedida, e mantenho em depósito judicial a caução oferecida pela Suplicante, como forma de garantir
antecipadamente, a penhora que possa resultar do processo fiscal que vier a ser proposto pelo Estado
da Bahia, em face do Auto de Infração de nº 206960.0025/07-0.
Consequentemente, fica assegurada à autora a sua regularização fiscal junto ao acionado, no que tange
ao fornecimento de Certidão Positiva de Débito, com efeito de Negativa ou na criação de quaisquer
medidas coativas ou punitivas contra autora, acaso seja esse o único débito, ficando ressalvado, entretanto, o direito de propor a esperada execução fiscal.

Irresignado, o ESTADO DA BAHIA interpôs o presente apelo.
Ab initio, passa-se a análise da prejudicial de perecimento da ação cautelar acessória em razão
do descumprimento aos arts. 796 e 806 do CPC.
Deve-se salientar que a ação fora proposta e julgada durante a vigência do CPC/73, quando
era indiscutivelmente aceita a possibilidade de o contribuinte, após o vencimento da sua obrigação
e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com
efeito de negativa, sem a necessidade de ajuizamento de ação posterior, ou seja, com o único objetivo
de - oferecendo apólice de seguro garantia, carta de fiança bancária ou bens à penhora - antecipar os
efeitos que seriam obtidos com a aceitação de garantia em execução fiscal pendente de ajuizamento
pelas Fazendas Públicas.
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Com efeito, o posicionamento do STJ é no sentido de que esse tipo de demanda cautelar tem
caráter satisfativo, na medida em que, tal como a penhora em ação executiva fiscal, a medida autoriza
a emissão da Certidão Positiva com efeitos de Negativo.
Por conseguinte, não há que se falar, no presente caso, em “ futura ação principal” a convalidar a liminar cautelar, ou mesmo em anulatória de débitos fiscais, pois a simples admissão dessa
medida preparatória, excepcionalmente, tem efeito satisfativo.
Nessa linha de raciocínio, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. CAUÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CPD-EN. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART.151 DO CTN. INEXISTÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO
DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO DO MONTANTE INTEGRAL DO TRIBUTO DEVIDO
PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. SÚMULA 112/STJ. VIOLAÇÃO AO ART.
535, II, DO CPC, NÃO CONFIGURADA. MULTA. ART. 538 DO CPC. EXCLUSÃO. 1. (...) 6. É que
a Primeira Seção firmou o entendimento de que: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR
PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA.
POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O contribuinte pode,
após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o
fim de obter certidão positiva com efeito de negativa. (Precedentes: Edcl no AgRg no REsp 1057365/
RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl
nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, Dje 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; Resp
870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe
11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 18/11/2008, Dje 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007) 2. Dispõe o artigo 206 do CTN que: “tem os mesmos efeitos previstos no
artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança
executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.” A caução
oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.
3. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através
de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra
si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o
qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. 4. Deveras, não pode ser imputado ao contribuinte
solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela
demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso
implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente. 5. Mutatis
mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art.570 do CPC, por força do qual era
lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram
para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da
situação jurídica nele edificadas. 6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela
iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada
penhora que autoriza a expedição da certidão. (...) 12. Recurso especial parcialmente provido, apenas
para afastar a multa imposta com base no art.538, § único do CPC. Acórdão submetido ao regime do
art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/20081.” (STJ, 1ª Seção, REsp. nº 1.156.668/DF, Relator Min.
Luiz Fux, DJe 10/12/2010).
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO NOBRE AFASTADA.
MEDIDA CAUTELAR .OFERECIMENTO DE CAUÇÃO QUE VISA A EMISSÃO DE CND E A GARANTIA DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. SATISFATIVIDADE. EXEGESE DO RESP 1123669/
RS. 1. “Segundo a mais recente jurisprudência desta Corte, é possível que a parte recorrente demonstre
a ocorrência de feriado local ou suspensão do expediente forense no momento da interposição do agravo
regimental, para fins de demonstrar a tempestividade do recurso apresentado” (AgRg no AREsp 581.933/
SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2014,
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Dje 26/11/2014). 2. Consoante precedentes desta Corte, é satisfativa a medida cautelar proposta pelo
contribuinte que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão positiva com efeito de negativa,
visto que a caução dada em garantia seria adequadamente convolada no porvir em penhora, de modo que
a natureza satisfativa torna desnecessária a postulação da ação principal. 3. Tal exegese se infere do entendimento firmado no REsp 1123669/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/12/2009,
DJe 01/02/2010, submetido ao regime dos recurso repetitivos (art. 543-C do CPC).” (STJ, T2 – Segunda
Turma, AgRg no REsp. nº1.485.356/ES, Relator Min. Humberto Martins, DJe 12/12/2014).

Outro também não é o entendimento dos demais tribunais pátrios, à respeito do assunto, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DÍVIDA FISCAL. EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO. INOCORRÊNCIA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. OBTENÇÃO. NECESSIDADE. CAUÇÃO. OFERTA. AÇÃO CAUTELAR. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS. PRESENÇA.
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. I – O deferimento da tutela cautelar está condicionado à coexistência da fumaça do bom direito e do perigo da demora. II – A probabilidade da proteção
requerida pela demandante está evidenciada pela jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
que admite o ajuizamento de ação cautelar pelo contribuinte, antes da existência de processo executivo
fiscal, como forma de assegurar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (REsp 1.123.669/
RS, submetido à sistemática dos repetitivos). III – O perigo da demora está configurado na necessidade
de obtenção de certidão positiva com efeitos de negativa, para o regular exercício das atividades empresariais do contribuinte. IV – Constatado que a sentença julgou procedente a ação cautelar e está em
consonância com a jurisprudência pertinente à matéria, impositiva é a sua manutenção. RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJ-BA - APL: 03106393520138050001, Relator: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA
GRADDI, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/10/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DÉBITO FISCAL. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. CARÁTER
SATISFATIVO. Conforme o entendimento pacificado pela Corte de Convergência, “é satisfativa a
medida cautelar proposta pelo contribuinte que visa o oferecimento de caução para emissão de certidão
positiva com efeito de negativa, visto que a caução dada em garantia seria adequadamente convolada
no porvir em penhora, de modo que a natureza satisfativa torna desnecessária a postulação da ação
principal.” AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 01768964720158090000 NIQUELANDIA, Relator: DES. ALAN S. DE SENA CONCEICAO, Data de Julgamento: 19/11/2015, 5A
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 1919 de 27/11/2015)
Apelação cível - Tributário - Fiança bancária - Garantia - Execução fiscal - Medida cautelar ajuizada
em face da Fazenda do Estado, objetivando antecipar a garantia de futuras execuções fiscais a serem
ajuizadas pela ré para cobrança de créditos tributários - Finalidade de que não seja obstada a expedição
de certidão de débitos estaduais positiva com efeitos de negativa - Possibilidade de oferecimento de
garantia do débito - Sentença mantida. 1. É possível o ajuizamento de ação cautelar inominada ajuizada
para oferecimento de caução e expedição de certidão positiva com efeitos de negativa. 2. Situação de
débito inscrito em dívida ativa, mas de execução fiscal não ajuizada. 3. Cabimento de condenação da
Fazenda Pública em honorários advocatícios em observância ao princípio da causalidade. (TJ-MG AC: 10024110555315001 MG, Relator: Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 17/05/2016, Data de
Publicação: 25/05/2016)

Desse modo, imperioso reconhecer que a ação cautelar para fins de obtenção de Certidão
Positiva de Débitos com efeito de Negativa é viável, ainda que desacompanhada da ação principal.
Afasta-se, assim, a prejudicial invocada.
Esclarecido este aspecto, cumpre enfrentar a demanda propriamente dita.
No mérito, do exame acurado dos fólios, observa-se que não merece reparo a sentença proferida em 1º grau.
O Recorrente afirma que a Recorrida possui outras ações executivas que perfazem o valor de
R$ 43.329.028,74 (quarenta e três milhões e trezentos e vinte e nove mil e vinte e oito reais e setenta e
479

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

quatro centavos) e que o valor do seguro-fiança oferecido (R$ 2.502.451,10 - dois milhões, quinhentos
e dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e dez centavos) não seria suficiente nem mesmo para
cobrir o débito discutido no Processo Administrativo Fiscal 206960.0025/07-0, que, segundo o Recorrente estaria atualizado em R$ 2.733.392,67 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, trezentos e
noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).
O que se observa dos autos, e que inclusive foi considerado na sentença proferida, é que realmente a carta-fiança (fls. 69/70) foi confeccionada no valor do principal à época em que foi solicitada,
abrangendo ainda, de forma clara, “além do principal, os valores relativos à correção monetária (Taxa
Selic para os títulos federais), multas e penalidades de qualquer natureza, bem como honorários advocatícios, custas processuais e quaisquer outros encargos exigíveis da afiançada, referente ao crédito
tributário constituído pelo Estado da Bahia por meio do auto de infração nº 206960.0025/07-0.”
Sendo assim, não é relevante se à época da contestação o valor da dívida já se encontrava em
outro patamar, pois a Carta garante a dívida e todos os seus demais consectários.
Neste sentido:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO CAUTELAR. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. ART. 206 DO CTN. BEM IDÔNEO
E EM VALOR SUFICIENTE OFERECIDO COMO CAUÇÃO. I) O Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que a
caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal, é equiparável à penhora
antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do
juízo. II) Proposta ação cautelar para prestação de caução de bem idôneo e com valor igual ao
débito tributário, é de ser reformada a sentença, para determinar a expedição de certidão positiva
com efeitos de negativa. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70081696502 RS, Relator:
Francisco José Moesch, Data de Julgamento: 24/07/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de
Publicação: 31/07/2019)

Por fim, em relação à arguição de que a Recorrida possuía outras execuções, o que a Recorrente comprova é a existência de dívidas e não de ações executivas ajuizadas.
Ademais, a própria Apelada formula seu pedido aduzindo que requer a medida cautelar tão somente em relação à dívida cobrada pelo Processo Administrativo Fiscal nº 206960.0025/07-0, já que
as demais dívidas ainda estavam sendo discutidas administrativamente, sem lhe causarem embaraço
para obtenção da certidão pretendida.
Sendo esse o pedido formulado, a sentença se ateve a consignar, em seu dispositivo, que a concessão da medida se daria apenas para efeitos do débito discutido no Processo Administrativo Fiscal
nº 206960.0025/07-0, não podendo ser aplicada a obrigatoriedade de emissão de certidão, caso houvesse outras dívidas com discussão encerrada na esfera administrativa e que pudessem obstaculizar a
pretensão da acionante. Destaque-se o importante trecho da decisão combatida:
“[…] Consequentemente, fica assegurada à autora a sua regularização fiscal junto ao acionado, no que
tange ao fornecimento de Certidão Positiva de Débito, com efeito de Negativa ou na criação de quaisquer medidas coativas ou punitivas contra autora, acaso seja esse o único débito, ficando ressalvado,
entretanto, o direito de propor a esperada execução fiscal. [...]”

Por tais razões, entendo que a sentença vergastada não merece reparo, e o recurso de Apelação
interposto não deve ser provido.
Por fim, em sede de reexame necessário, observa-se a ação cautelar prévia de caução trata-se
de mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, em regra, é promovida no privativo
interesse do devedor, não sendo, portanto, possível a condenação do ente público em honorários advocatícios sucumbenciais.
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Acerca do tema, a Primeira Turma do STJ, ao julgar o AREsp 1.521.312/MS, de relatoria do
eminente Ministro GURGEL DE FARIA, que nesta hipótese dos autos não é possível infligir à Fazenda a responsabilidade pelo ajuizamento da ação cautelar, vez que não é razoável imputar ao credor a
obrigatoriedade de imediata propositura da ação executiva.
Além disso, a ação cautelar de caução possui “natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes”.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE CAUÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARTES. RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. A cautelar prévia de caução configura-se
como mera antecipação de fase de penhora na execução fiscal e, via de regra, é promovida no exclusivo interesse do devedor. 2. Atribuir ao ente federado a causalidade pela cautelar de caução
prévia à execução fiscal representa imputar ao credor a obrigatoriedade da propositura imediata
da ação executiva, retirando-se dele a discricionariedade da escolha do momento oportuno para
a sua proposição e influindo diretamente na liberdade de exercício de seu direito de ação. 3. Ao
devedor é assegurado o direito de inicialmente ofertar bens à penhora na execução fiscal, de modo
que também não é possível assentar que ele deu causa indevida à medida cautelar tão somente por
provocar a antecipação dessa fase processual. 4. Hipótese em que a questão decidida nesta ação
cautelar tem natureza jurídica de incidente processual inerente à execução fiscal, não guardando
autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios em desfavor de qualquer da partes. 5.
Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial (AREsp 1.521.312/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 01/07/2020).

Na mesma linha, é o entendimento da jurisprudência pátria:
Tributário. Processo Civil. Tutela cautelar antecedente. Honorários advocatícios sucumbenciais.
Sentença que condenou a Fazenda Pública ao pagamento. Entendimento recente do STJ em sentido diverso. REsp 1.703.125/SP. Tutela cautelar que tem natureza jurídica de incidente processual
inerente à execução fiscal. Inexiste autonomia a ensejar condenação em honorários advocatícios
em desfavor de qualquer das partes. Custas e despesas processuais. Condenação da parte autora.
Procedimento incidente em execução. Apelação cível provida.
(TJ-PR - APL: 00007494620208160179 Curitiba 0000749-46.2020.8.16.0179 (Acórdão), Relator: Salvatore Antonio Astuti, Data de Julgamento: 15/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2021) g.n
APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE CAUÇÃO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE A EXECUÇÃO FISCAL – EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS NEGATIVOS E NEUTRALIZAR NEGATIVAÇÃO DO CONTRIBUINTE NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS DE
CRÉDITO E PROTESTO – PRETENSÃO ACOLHIDA – HONORÁRIOS INDEVIDOS – NATUREZA
JURÍDICA DE INCIDENTE PROCESSUAL QUE NÃO GUARDA AUTONOMIA PARA ENSEJAR
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(TJ-MS - AC: 08380679020208120001 MS 0838067-90.2020.8.12.0001, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 23/06/2021, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/06/2021) g.n

Diante do exposto, pelas razões acima, AFASTA-SE A PREJUDICIAL DE MÉRITO
aduzida, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL A REMESSA NECESSÁRIA para afastar a condenação em honorários sucumbenciais, mantendo-se a sentença hostilizada em seus demais termos, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
*****
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(TJBA – Apelação Cível nº 8004854-02.2019.8.05.0039. Quinta Câmara Cível. Relatora: Des.
Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Julgado em 10/03/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISS. COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ART.
3º DA LC 116/2003. LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSOANTE RESP Nº 1.060.210/SC, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (ART. 1.036, CPC/2015). REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO
DA VIA PROCESSUAL ELEITA. REFORMA DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APELO IMPROVIDO.
I - Não merece prosperar a preliminar arguida pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI de inadequação da via processual eleita. Na hipótese vertente, através de prova
pré-constituída, a Impetrante, ora Apelada, demonstrou a ilegalidade perpetrada pelas
autoridades vinculadas ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (Conselheiros Integrantes
do Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari),
restando devidamente provada e documentada a alegação concernente ao objeto da
controvérsia, isto é, quanto à “definição da competência para cobrança de ISSQN sobre serviços de manutenção em caldeiras e equipamentos industriais, prestados para
indústria situada em localidade distinta da sede do prestador (no caso, Alagoinhas)”.
II – Mérito: O STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos – art. 1.036, CPC/2015
- (REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO), firmou sua
jurisprudência no sentido de que “a competência tributária ativa para a cobrança do
ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município
em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente
estabelecida a sede da prestadora (...)” (AgInt no AREsp 1241559/RJ, Rel. Min NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1ªT, julg 17/11/2020).
III - Nesse mesmo trilhar, é prudente consignar que o STJ consolidou o entendimento
de que “Na vigência do revogado art. 12, a, do Decreto-lei 406/68, a competência tributária para a cobrança do ISS era do Município em que localizada a sede do estabelecimento prestador do serviço, ou, na falta deste, do domicílio do contribuinte. Com
a superveniência da Lei Complementar 116/2003, nos termos dos seus arts. 3º, caput,
e 4º, o tributo passou a ser devido ao Município em que prestado o serviço, desde
que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto
de atendimento, sucursal, escritório ou contato” (AgInt no AREsp 1060065/SP, Rel.
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2017,
DJe 24/08/2017)
IV - Na hipótese vertente, do exame dos documentos colacionados à exordial da ação
mandamental (ID nºs 32705726 e seguintes), constata-se claramente que a Recorrida TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI prestou diversos serviços à Empresa BRASIL KIRIN INDÚSTRIA,
na sede do estabelecimento empresarial tomador (isto é, no Município de Alagoinhas,
onde foi recolhido o ISS), quais sejam, “de manutenção de caldeiras e equipamentos
industriais, ar-condicionado administrativo, manutenções preventivas e elétricas”.
V - Desse modo, agiu acertadamente o Juízo precedente ao conceder a segurança postulada no Mandado de Segurança, porquanto, conforme precedentes deste Egrégio TJ/
BA, “Por interpretação dos arts. 3.º e 4.º da Lei Complementar n.º 116/2003, o ISS é
devido ao Município onde o serviço foi efetivamente prestado com a configuração de
unidade econômica autônoma e constituição de estabelecimento temporário” (TJ-BA -
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APL: 00431362020098050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª C.Cível,
Publicação: 04/04/2018)
VI - Impositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida, por estar em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ (REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO).
REJEITADA A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos da APELAÇÃO N° 8004854-02.2019.8.05.0039, oriundos da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, em que figuram, como Apelante,
o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e, como Apelada, TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA
PROCESSUAL ELEITA e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO à Apelação.
RELATÓRIO
O presente Recurso de Apelação foi interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI contra a
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA,
que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n° 8004854-02.2019.8.05.0039, impetrado pelo TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EIRELI, concedeu a segurança postulada na exordial do Mandamus, nos seguintes termos:
“(...) 8. Ante todo o exposto:
8.1. reconheço a ilegitimidade passiva do PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI para figurar
no pólo passivo da presente impetração e, em consequência, julgo o feito extinto sem resolução do
mérito em relação ao mesmo (art. 485, VI, do Código de Processo Civil);
8.2. ressalvando entendimento pessoal em sentido diverso e confirmando os termos da decisão ID
3425527, julgo parcialmente procedente o pedido formulado e concedo a segurança para, por ausência
de capacidade tributária ativas do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, desconstituir a exigência fiscal materializada no Auto de Infração 0490003413001110000810821630 (ID 32704889).
Custas de lei. Sem honorários, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009 e das Súmulas 512 do S.T.F.
e 105 do S.T.J.
9. Sentença sujeita a reexame necessário por força dos arts. 14, § 1º, da Lei n.º 12.016/2009 e 496, I,
do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo recursal, com ou sem interposição de irresignação
voluntária, encaminhem-se os autos para a Superior Instância, via DD2G, com cautelas e homenagens.
P.R.I.C.” (Sentença ID nº 12378106)

Irresignado com o decisum, o MUNICÍPIO DE CAMAÇARI interpõe recurso de apelação
(ID nº 12378116), noticiando que “versa a presente demanda sobre mandamus que visa a anulação do
Auto de Infração nº 04900034130011100008108201630 sob argumento de que este seria indevido em
razão de suposta incompetência do Município de Camacari para a atuação, pois os serviços teriam
sido prestados no Município de Alagoinhas (BA)”.
Inicialmente, arguiu preliminar de inadequação da via processual eleita, sob o argumento de
que “o presente mandamus foi manejado contra auto de infração lavrado em decorrência do não
recolhimento de ISS referente a serviços prestados pela empresa Impetrante, situada no Município
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de Camaçari, para pessoa jurídica localizada no Município de Alagoinhas (BA)”, bem assim que “se
a questão em tela não demandasse dilação probatória, certamente, não haveria qualquer dúvida
jurídica acerca da competência do Município de Camaçari para tributar a prestação de serviço de
empresa sediada em seu território”.
No mérito, defende a denegação da segurança postulada no mandamus, alegando, após citar
os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003, que “como regra geral, o servico é prestado onde
há “estabelecimento prestador”, sendo que a definição de estabelecimento prestador corresponde
ao local de desenvolvimento da atividade de prestar serviço, de modo permanente ou temporário,
desde que isso configure uma unidade econômico ou profissional. Nos incisos que compõem o artigo 3º, estão especificados os serviços que, por sua própria e específica natureza, são considerados
prestados, contudo, no local da efetiva prestação do serviço, excepcionando a regra que remete ao
estabelecimento do prestador. A mera leitura dos serviços elencados pelo legislador no referido dispositivo revela que os serviços de reparação, e manutenção de maquinário ou qualquer outro objeto
de terceiro (serviços prestados na situação ora analisada) não integram as aludidas exceções, o que
importa concluir que o ISS deverá ser recolhido onde a empresa prestadora está estabelecida”.
Nesse diapasão, sustenta que “assumem posição de destaque na configuração do fato gerador
do ISS os seguintes elementos: i) manutenção de pessoal, material, máquinas, instrumentos e equipamentos necessários à execução dos serviços; ii) existência de estrutura gerencial, organizacional
e administrava compatível com as atividades desenvolvidas”, destacando, neste ponto, que “é competente para a cobrança de ISS o Município onde estiver localizado o “estabelecimento prestador”,
sendo este o local em que se verifica a unidade produtiva ou econômica destacada para a execução
do serviço passível da incidência desse tributo”.
Aduz, ainda, que “não tendo ocorrido, in casu, a comprovacão de que houve efetivo deslocamento de “unidade econômica ou profissional com poderes decisórios” para a sede da empresa
tomadora de serviços por meio da prova documental acostada aos autos (que é constituída, basicamente, de notas fiscais de prestação de serviço, sem nenhum detalhamento ou especificação de
como tais serviços eram efetuados), a segurança pleiteada pela parte ora Recorrida deveria ter sido
veementemente negada pelo magistrado a quo”.
Salienta, outrossim, que “resta cristalina a contradição existente no decisum, uma vez que,
embora reconheca que a relacão jurídico tributária se perfectibiliza no “local onde se comprove haver unidade econômica ou profissional com poderes decisórios suficientes à realização fato gerador
do tributo”, conclui que o mero fato de os serviços terem sido prestados por prepostos da Impetrante
na sede do tomador, situada no município de Alagoinhas (BA), já seria suficiente para configurar a
competência do mencionado município para cobrança do ISS”.
Registra, também, que “o núcleo e a gestão dos serviços prestados pela Apelada ocorreram
efetivamente no seu estabelecimento localizado no Município de Camaçari/BA, uma vez que em Alagoinhas foram praticados meros atos executórios”.
Por fim, pugnou pelo acolhimento da preliminar suscitada de nulidade da sentença, por inadequação da via eleita. Caso ultrapassada a preliminar arguida, requer a reforma da sentença, denegando-se a segurança postulada pela Impetrante, ora Apelada, nos termos acima delineados, por
entender que “à luz dos arts. 3°, caput, e 4° da LC n° 116/2003, o Município de Camaçari é o local
do estabelecimento prestador dos serviços da Recorrida, e, portanto, o sujeito ativo da relação jurídico-tributária sob exame”.
A Apelada TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões recursais, conforme petição
ID nº 12378119.
Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça apresentou o parecer nº 867/2021, de
lavra da Drª. Natalina Maria Santana Bahia (ID nº 13367747), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto.
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VOTO
O recurso é tempestivo, atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
Submete-se à apreciação desta Corte o recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE
CAMAÇARI contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari/BA, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar n° 800485402.2019.8.05.0039, impetrado pelo TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI, concedeu a segurança postulada na exordial do Mandamus.
PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA.
Não merece prosperar a preliminar arguida pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI de inadequação da via processual eleita.
Isso porque a ação de mandado de segurança, prevista pela Lei Federal nº 12.016/2009, tem
por objetivo “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”.
Na hipótese vertente, através de prova pré-constituída, a Impetrante, ora Apelada, demonstrou
a ilegalidade perpetrada pelas autoridades vinculadas ao MUNICÍPIO DE CAMAÇARI (Conselheiros Integrantes do Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari),
restando devidamente provada e documentada a alegação concernente ao objeto da controvérsia, isto
é, quanto à “definição da competência para cobrança de ISSQN sobre serviços de manutenção em
caldeiras e equipamentos industriais, prestados para indústria situada em localidade distinta da sede
do prestador (no caso, Alagoinhas)”.
Rejeitada, portanto, a preliminar arguida de inadequação da via processual eleita.
MÉRITO RECURSAL
No mérito, o Município Apelante sustenta a legalidade do ato praticado pelas Autoridades Impetradas (Conselheiros Integrantes do Conselho de Contribuintes da Secretaria da Fazenda do Município de Camaçari), argumentando que “à luz dos arts. 3°, caput, e 4° da LC n° 116/2003, o Município
de Camaçari é o local do estabelecimento prestador dos serviços da Recorrida, e, portanto, o sujeito
ativo da relação jurídico-tributária sob exame”.
Entretanto, a irresignação do MUNICÍPIO DE CAMAÇARI não merece prosperar.
Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos – art.
1.036, CPC/2015 - (REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO), firmou
sua jurisprudência no sentido de que “a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no
sistema da Lei Complementar 116/2003, recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente
realizado o serviço, e não sobre aquele em que formalmente estabelecida a sede da prestadora (REsp.
1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973)”, conforme recente aresto, a seguir transcrito:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA PARA O RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. ART. 3o. DA LC 116/2003.
LOCAL DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESP 1.060.210/SC, REL. MIN. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO, DJE 5.3.2013, REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADEMAIS, A
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ALTERAÇÃO DO JULGADO IMPLICA REVOLVIMENTO DE PROVAS. PROVIDÊNCIA VEDADA. AGRAVO INTERNO DA MUNICIPALIDADE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A parte agravante não apresentou qualquer fundamento capaz de reverter as conclusões alcançadas
no julgamento monocrático.
2. A solução adotada na decisão vergastada se amolda à jurisprudência deste Tribunal, no sentido de que
a competência tributária ativa para a cobrança do ISSQN, no sistema da Lei Complementar 116/2003,
recai, em regra, sobre o Município em que é efetivamente realizado o serviço, e não sobre aquele em que
formalmente estabelecida a sede da prestadora (REsp. 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/1973).
3. Alterar a premissa fática dos autos quanto à natureza do serviço prestado perpassa, necessariamente,
pela reavaliação do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada, em respeito ao verbete
sumular 7/STJ.
4. Agravo Interno da Municipalidade a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1241559/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 25/11/2020) (Grifou-se)

Nesse mesmo trilhar, é prudente consignar que o STJ consolidou o entendimento de que “Na
vigência do revogado art. 12, a, do Decreto-lei 406/68, a competência tributária para a cobrança
do ISS era do Município em que localizada a sede do estabelecimento prestador do serviço, ou, na
falta deste, do domicílio do contribuinte. Com a superveniência da Lei Complementar 116/2003, nos
termos dos seus arts. 3º, caput, e 4º, o tributo passou a ser devido ao Município em que prestado o
serviço, desde que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou profissional, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório ou contato” (grifou-se):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISSQN. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. SERVIÇOS DE PROMOÇÃO DE EVENTOS, FEIRAS, CONGRESSOS
E CONGÊNERES. AFIRMAÇÃO, CONTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE QUE NÃO HÁ
UNIDADE DA EMPRESA NO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL DE REEXAME, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 09/03/2017, que, por sua vez,
julgara recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.
II. Na vigência do revogado art. 12, a, do Decreto-lei 406/68, a competência tributária para a cobrança
do ISS era do Município em que localizada a sede do estabelecimento prestador do serviço, ou, na
falta deste, do domicílio do contribuinte. Com a superveniência da Lei Complementar 116/2003, nos
termos dos seus arts. 3º, caput, e 4º, o tributo passou a ser devido ao Município em que prestado o serviço, desde que ali haja um estabelecimento do contribuinte que configure uma unidade econômica ou
profissional, sendo irrelevante a denominação de sede, filial, agência, posto de atendimento, sucursal,
escritório ou contato. Esse é o entendimento consolidado, em sede de recurso especial representativo de controvérsia repetitiva, no tocante à incidência de ISS sobre o serviço de leasing mercantil
(REsp 1.060.210/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO,DJe de
05/03/2013), o qual, todavia, é extensível aos demais serviços sujeitos à incidência do tributo.
III. O Tribunal de origem, em ação anulatória, afirmou que não fora provado que, no local da prestação
dos serviços - Município de Barueri/SP -, existiria uma unidade da empresa, de modo que rejeitou o
pedido de anulação de lançamentos de ISS realizados pelo Município de São Paulo/SP, onde localizada
a sede do estabelecimento prestador. Rever esse entendimento demandaria reexame de provas, providência vedada, em sede de Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1060065/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA,
julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ISS. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR.
MATÉRIA JULGADA NESTA CORTE SUPERIOR SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 7/STJ. 1. “Após a vigência da LC 116/2003 é que se pode afirmar que, existindo unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador no Município onde o serviço é perfectibilizado,
ou seja, onde ocorrido o fato gerador tributário, ali deverá ser recolhido o tributo.” (REsp 1.060.210/
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SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe de 5/3/2013 - representativo de controvérsia). 2. In casu, o Tribunal de origem deixou consignado que “as planilhas referentes ao sistema
de administração do consórcio trazidas aos autos pelo apelado não são suficientes para demonstrar que
na época das autuações toda a administração era feita pela Matriz situada em Guarulhos, pois não há
indicação sequer do período abrangido nos referidos documentos”, concluindo pela “ausência de prova
de que apenas a matriz exercia tal atividade”. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 818.704/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)

Na hipótese vertente, do exame dos documentos colacionados à exordial da ação mandamental (ID nºs 32705726, 32705842, 32705857, 23705874, 32705888, 32705898, 32705907, 32705919,
32705941, 32705950, 32705975, 327027, 32706040, 32706049, 32706065, 32706095, 32706121,
32706138, 32706163, 32706184, 32706205, 32706223, 32706248, 32706267, 32706291, 32706302,
32706320, 32706344, 32706364, 32706386, 32706411, 32706664, 32706685, 32706777, 32706825 e
32706847), constata-se claramente que a Recorrida TRÍPLICE CONSTRUTORA, INCORPORADORA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI prestou diversos serviços à Empresa BRASIL
KIRIN INDÚSTRIA, na sede do estabelecimento empresarial tomador (isto é, no Município de Alagoinhas, onde foi recolhido o ISS), quais sejam, “de manutenção de caldeiras e equipamentos industriais, ar-condicionado administrativo, manutenções preventivas e elétricas”.
Desse modo, agiu acertadamente o Juízo precedente ao conceder a segurança postulada no
Mandado de Segurança, porquanto, conforme precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, “Por interpretação dos arts. 3.º e 4.º da Lei Complementar n.º 116/2003, o ISS é devido
ao Município onde o serviço foi efetivamente prestado com a configuração de unidade econômica
autônoma e constituição de estabelecimento temporário”, verbis:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ISS. PAGAMENTO DEVIDO
AO MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Por interpretação dos arts. 3.º e 4.º da Lei
Complementar n.º 116/2003, o ISS é devido ao Município onde o serviço foi efetivamente prestado com
a configuração de unidade econômica autônoma e constituição de estabelecimento temporário. 2. Nessa
senda, demonstrado nos autos que a apelada prestou serviços no município de Camaçari, fora, portanto,
dos limites territoriais do município do Salvador, deve ser declarada nula a Notificação Fiscal de Lançamento - NFL n.º 2633.2006. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0043136-20.2009.8.05.0001, Relator
(a): Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 04/04/2018 )
(TJ-BA - APL: 00431362020098050001, Relator: Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara
Cível, Data de Publicação: 04/04/2018)
REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA SUJEITA A DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE
SALVADOR. LOCAL DO SERVIÇO PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. A COMPETÊNCIA
PARA RECOLHIMENTO DO TRIBUTO É DO MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO É EXECUTADO.
LEI 116/03, ART. 3º, III. LAUDO PERICIAL QUE COMPROVA ROBUSTAMENTE QUE O MUNICÍPIO DE SALVADOR EQUIVOCOU-SE NA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PARA COBRANÇA DO TRIBUTO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. (Classe: Remessa Necessária,Número do Processo: 0161576-14.2005.8.05.0001,
Relator (a): Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 06/03/2018 )
Agravo Interno. Decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo, integralmente, a decisão interlocutória de 1º grau, que deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou
que o agravante suspendesse a exigência do crédito tributário, no que diz respeito ao pagamento do Imposto Sobre Serviços exigidos pelos Autos de Infração nº 4368, 4276, 4344 e 4284, até julgamento da
presente Ação. Numa cognição sumária, própria deste momento processual, demonstrada a existência
dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, NCPC), agiu com
acerto o douto Juiz a quo. Considerando que a agravada é uma empresa que tem como objetivo social
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a consultoria, assessoria, planejamento e execução de projetos e prestação de serviços na área de engenharia, mecânica, pré-montagem, montagem, locação e manutenção de equipamentos, estrutura e tubulações industrial, tais serviços não figuram entre as exceções contidas no art. 3º da LC n.º 116/2003,
o que significa dizer, que a eles aplica-se a regra geral de competência territorial para a cobrança do
ISS, ou seja, o imposto considera-se devido no local do estabelecimento do prestador, isto é, no local
de ocorrência do fato gerador. Ademais, na forma do art. 4º da LC n.º 116/2003, considera-se sede do
estabelecimento o local onde os serviços são prestados, de modo permanente ou temporário, e que
configure unidade econômica ou profissional. A documentação acostada aos autos transmite a convicção, a priori, que a prestação dos serviços ocorreu fora dos limites geográficos do Município agravante
e parece que os tributos foram recolhidos a outras localidades, o que, em sede de cognição sumária,
propicia a incidência da regra supra mencionada. A determinação de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário sub judice não causará danos irreversíveis ao Município, não inviabilizará as suas
atividades, podendo, posteriormente, acaso o agravado não seja vitorioso na sua demanda principal,
cobrá-lo na forma estipulada. Proceder de outra maneira seria albergar o periculum in mora inverso,
gerando prejuízos ao recorrido com o decurso do tempo necessário ao julgamento de mérito da lide.
Frise-se que a presente decisão visa garantir o resultado útil da ação principal, acaso julgada procedente, privilegiando a efetividade da justiça. Recurso não provido. ACÓRDÃO (Classe: Agravo,Número
do Processo: 0018411-23.2016.8.05.0000/50000, Relator (a): José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara
Cível, Publicado em: 31/01/2018 )
(TJ-BA - AGV: 00184112320168050000 50000, Relator: José Cícero Landin Neto, Terceira Câmara
Cível, Data de Publicação: 31/01/2018)

Ademais, corroborando a tese ora esposada, cumpre transcrever excerto do parecer nº
867/2021, de lavra da Drª. Natalina Maria Santana Bahia (ID nº 13367747), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto: “E, efetivamente, analisando os autos,
verifica-se que há ilegalidade na cobrança de ISS pelo Município de Camaçari, na hipótese. Isto
porque, em síntese, o Impetrante demonstrou que prestou serviços à empresa Brasil Kirin Indústria, consubstanciados em “manutenção de caldeiras e equipamentos industriais, ar-condicionado
administrativo, manutenções preventivas e elétricas, etc” e que o estabelecimento tomador situa-se
no município de Alagoinhas, “em benefício de quem fora recolhido o imposto sobre os serviços
respectivos.”. Emerge dos autos que a empresa, efetivamente, possuía estabelecimento empresarial
no Município de Camaçari durante o período cuja tributação se discute. Também se confirma da
documentação acostada que os serviços em debate foram desempenhados pela empresa fora do aludido município, por terem sido prestados “nas dependências da Brasil Kirin Indústria de Bebidas
LTDA (Schincariol)”.
Ademais, em sede de Reexame Necessário (art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 - Lei do Mandado de Segurança), insta asseverar que, diante das afirmações expendidas e após análise dos demais termos do processo, a sentença vergastada não merece qualquer reforma, devendo o decisum ser
mantido por seus justos e legais fundamentos, os quais ora são adotados, como se aqui estivessem
integralmente transcritos.
Desse modo, impositiva é a manutenção, na íntegra, da sentença recorrida, por estar em consonância com a orientação jurisprudencial do STJ (REsp nº 1.060.210/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO
NUNES MAIA FILHO).
Ante o exposto, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA e, no mérito, NEGA-SE PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMAÇARI.
*****
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(TJBA – Apelação nº 0303130-82.2015.8.05.001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Silvia
Carneiro Santos Zarif, Julgado em 16/02/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR OPERADA POR ENTIDADE FECHADA (PREVI)
PATROCINADO PELO BANCO DO BRASI. PLANO DE BENEFÍCIOS INSTITUÍDO NA MODALIDADE “BENEFÍCIO DEFINIDO”. REGIME JURÍDICO SOLIDÁRIO E MUTUALISTA. INEXISTÊNCIA DE EQUIVALÊNCIA
ENTRE AS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS E O BENEFÍCIO AUFERIDO.
SUCESSIVAS REVISÕES DO PLANO. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO - BER, INSTITUÍDO POR OPORTUNIDADE DA REVISÃO DO
PLANO POR SUPERÁVITS SUCESSIVOS. DESTINAÇÃO LIMITADA AOS
APOSENTADOS A PARTIR DE 24/12/1997. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA
AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
LÓGICA PRÓPRIA DE REGIMES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DE CARÁTER SOLIDÁRIO E MUTUALISTA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS NORMATIVOS DA LEI COMPLEMENTAR 109/2001.
1. A Constituição Federal prevê a existência de 03 regimes previdenciários distintos:
(i) o regime geral de previdência social (RGPS); (ii) os regimes próprios dos servidores públicos efetivos e dos militares (RPPS); e (iii) o regime privado de previdência
complementar, que, por imposição do seu art. 200, é marcada pelo caráter autônomo,
facultativo, contratual, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
do contratado e regulado por lei complementar.
2. O regime previdência privada complementar deve ser operado por entidades de
previdência complementar, que podem ser abertas ou fechadas. As entidades fechadas
não podem ter intuito lucrativo e devem ser instituídas por pessoa jurídica de caráter
estatal ou empresas públicas ou privadas em prol dos seus empregados ou associados,
que poderão contar o auxílio do instituidor, na condição de patrocinador, para custear
parcial ou integralmente os benefícios instituídos.
3. A forma e alcance da proteção previdenciária complementar conferida aos participantes pode ser livremente pactuado entre as partes, devendo estar previstas no “plano de benefícios”, que poderá ser de modalidade: (i) “benefício definido”, em termos
muito próximos ao do RGPS, submetendo-se aos fortes influxos do mutualismo e da
solidariedade; (ii)“contribuição definida”, de caráter individualista e refratário aos postulados da solidariedade e mutualismo; (iii) “contribuição variável”, que também se
assemelha ao sistema de poupança individual.
4. Nos sistemas de previdência privada complementar operados por entidades fechadas instituídos sob a modalidade de “benefício definido” e custeados mediante contribuições do patrocinador, inexiste equivalência entre as contribuições vertidas pelos
participantes e o montante do benefício a ser efetivamente auferido, não sendo fato
incomum o desequilíbrio entre tais prestações, podendo o participante receber para
além do quantum contribuído, ou, até mesmo, sequer usufruir de qualquer benefício (a
exemplo do indivíduo que contribui por anos e morre antes de se aposentar sem deixar
dependentes). 4.1. Ademais, ressai destes sistemas que quanto maior a contribuição do
participante, maior será a ajuda do patrocinador Assim, a fim de se evitar a excessiva
oneração do patrocinador ou até mesmo inviabilizar o negócio, faz-se necessária a
estipulação de teto de contribuição, cuja redução implica não só a diminuição da contribuição vertida pelo participante, mas como também o auxílio do patrocinador para a
consecução do mister previdenciário, situação indesejável, a toda evidência.
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5. Inexistindo poupanças individualizadas e, portanto, obrigatória correlação entre
os valores das contribuições vertidas e do benefício a ser percebido, eventuais superávits consecutivos - situação própria dos modelos de “contribuição definida” e
incompatível com os outros, de natureza individualista - deverão ensejar a revisão
do plano de benefícios, podendo o Conselho Deliberativo da entidade - que conta
com a representação dos participantes e assistidos - deliberar sobre a sua destinação
das mais diversas formas, não havendo o que se falar em distribuição igualitária em
termos absolutos. (Jurisprudência do STJ). Afastada, destarte, a alegada violação do
art. 20 da LC 109/2001.
6. O “benefício especial de remuneração” - BER, instituído pela PREVI (entidade
fechada que opera o plano previdenciário “benefício definido”, custeado mediante contribuições correntes do Banco do Brasil), constituiu-se em uma das formas - mas não
a única - de distribuição dos resultados superavitários alcançados a partir do ano de
2003 como forma de equacionar os efeitos da alteração da política de patrocínio levada
a efeito em 1997, que resultou na diminuição do teto de contribuição de alguns participantes (comissionados) e, por via de consequência, do auxílio prestado pelo Banco do
Brasil para manutenção do seu padrão econômico.
7. Com efeito, emerge dos autos que a limitação do pagamento do “Benefício Especial
de Remuneração” (BER) aos beneficiários do plano de previdência mantido pela apelada que se aposentaram a partir de 24.12.1997, com a exclusão daqueles que se aposentaram antes deste período, encerra um fator de discrímen congruente à desigualdade de
situações, sendo possível se divisar uma correlação lógica, racionalmente justificada,
entre o referido fator e a desequiparação procedida, já que os excluídos do benefício
contaram com o auxílio do patrocinador em maior proporção do que os contemplados.
Houve, portanto, em verdade, concretização do princípio da isonomia.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 0303130-82.2015.8.05.0001, oriundo da Comarca de Salvador, sendo apelante NOELIA FRAGA CUNHA MIRANDA e apelada
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (PREVI).
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível interposta por NOELIA FRAGA CUNHA MIRANDA em face
da sentença (id. 10473348), proferida no juízo da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, pela Exma. Dra. Maria Jacy de Carvalho, que julgou improcedentes os pedidos formulados
pela recorrente em face da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A - PREVI,
ora apelada.
Na origem, aduziu a autora/apelante ser segurada da recorrida, na qualidade de pensionista
de Jose Roque Coutinho de Miranda, ex-empregado do Banco do Brasil, que, a despeito de ter contribuído mensalmente para o plano de previdência complementar (Plano de Benefícios nº 01) mantido
pela PREVI, foi preterido com relação ao “Benefício Especial de Remuneração” (BER), que concedeu
uma majoração de 20% (vinte por cento) a complementação de aposentadoria e pensões de apenas
alguns dos assistidos - àqueles aposentados a partir de 24.12.1997 -, pelo que, pleiteou em sua exordial
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a extensão do benefício a seu favor e o consequente recálculo da suplementação de pensão, com a
incorporação ao benefício, além do recebimento da diferença apuradas.
A demanda foi inicialmente proposta na Justiça do Trabalho, tendo sido remetida à Justiça
Comum após decisão, irrecorrida, do juiz de primeiro grau da Justiça Laboral (id. 10473311) declinando da competência, com base na orientação jurisprudencial firmada pelo STF no julgamento do
RE 586453, sob regime de repercussão geral (tema 190).
Após regular transcurso da marcha processual, por não vislumbrar qualquer ilegalidade na
restrição do benefício, a magistrada a quo julgou improcedentes os pedidos da autora.
Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso sustentando em suas razões recursais
(id. 10473350), em síntese, que a implementação do “Benefício Especial de Remuneração” (BER),
apenas à parte dos assistidos afronta a Lei Complementar 109/2001, bem assim como o postulado da
isonomia. Requereu, nestes termos, o acolhimento do presente apelo para reformar a sentença, com o
julgamento de procedência dos pedidos vertidos em sua peça incoativa.
Instado a se manifestar, a apelada apresentou contrarrazões (id. 10473356), pugnando pela
manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.
VOTO
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, à míngua de questão
preliminar a ser decidida, passo ao exame de mérito.
DO MÉRITO
Conforme adrede relatado, insurge-se a apelante em face da decisão da juíza de primeiro grau
que, afastando a tese de ofensa ao postulado da isonomia, deixou de acolher a pretensão deduzida
na incoativa para inclusão na base de cálculo do seu benefício previdenciário da parcela denominada
“Benefício Especial de Remuneração” (BER), instituída - por intercorrência de norma legal acerca de
resultados superavitários - por oportunidade da revisão do “Plano de Benefícios nº 01, ”gerido pela
acionada em prol dos participantes que se aposentaram a partir de 24.12.1997, com a exclusão do ex-participante de quem é cônjuge supérstite, o qual alega ter igualmente participada para formação da
fonte de custeio para o pagamento da referida parcela (BER).
Repisando os fatos delineados na origem para melhor compressão da matéria em debate, verifica-se que a recorrida mantém vínculo previdenciário com a PREVI na qualidade de pensionista
de Jose Roque Coutinho de Miranda, ex-empregado do Banco do Brasil, que, tendo se aposentado
em 30/08/1988 (id. 10473332), vertera contribuições e teve o seu benefício previdenciário de “complementação de aposentadoria” de acordo com as disposições do Estatuto Previ de 1980.
No entanto, ao longo da relação jurídica, premente da necessidade de alteração da política de
patrocínio e a fim de equacionar a situação jurídica dos participantes que recebiam comissão, mas
não tinham os valores recebidos a este título computados para o cálculo do benefício previdenciário, o patrocinador do plano e a entidade de previdência levaram a efeito, em dezembro de 1997, a
reformulação do plano de benefícios, passando a prever, alternativamente à regra preexistente, a uma
nova fórmula de contribuição apurada mediante a incidência da alíquota de 75% sobre a remuneração
efetiva do participante (aí incluídas as comissões).
Com isto, os participantes que se aposentaram antes do referido marco temporal (24.12.1997)
- dentre os quais estava o ex-marido da parte autora/apelante - tiveram os seus proventos (complementação de aposentadoria) apurados de acordo com o Estatuto da PREVI de 1980, em valor correspondente à 136% do somatório da remuneração do cargo efetivo (vencimento padrão + anuênio), ao passo
em que, em razão das alterações Estatutárias que passaram a viger a partir de dezembro de 1997, uma
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outra parcela de beneficiários passou a ter os seus proventos limitados à 75% da sua remuneração efetiva. Por via de consequência, alguns participantes se aposentaram com proventos (complementação
de aposentadoria) calculados em 36% a mais do que a remuneração da ativa e outros em 25% a menos
do que a remuneração da ativa.
Sucede que, após a verificação de superávits consecutivos nos exercícios anteriores, e por
força de previsão legal, o plano em testilha passou por novo processo de revisão, que culminou na
adoção de diversas medidas, tais como a suspensão temporária das contribuições para todos os seus
participantes, e os benefícios especiais de “proporcionalidade”, de “renda certa” e de “remuneração”, este, nos termos do art. 86 do Regulamento do “Plano de Benefício nº 01”, com vigência a partir
de novembro de 2007, nos seguintes termos:
“Seção II - Benefício Especial de Remuneração calculado com base na diferença do teto contributivo
de 75% para 90%:
Art. 86 - Para todos os participantes que se aposentaram a partir de 24.12.1997 ou vierem a se aposentar por este Plano de Benefícios, será apurado um benefício especial, com reversão em pensão, com
base na diferença entre o salário-de-participação previsto no artigo 28, § 3º, inciso I e o resultado do
cálculo realizado sob o seguinte parâmetro: aumento do teto contributivo que passará para 90% apenas
para fins deste cálculo.

Como é possível de inferir da norma supratranscrita, trata-se o Benefício Especial de Remuneração (BER) de benefício previdenciário que majorou de 75% para 90% o teto contributivo e, por
consectário, a complementação de aposentadoria, dos participantes que aposentaram após 24.12.1997,
insurgindo-se a apelante contra essa particularização, que, a seu juízo, proporcionou um tratamento
discriminatório com relação aos demais participantes do plano que se aposentaram antes do referido
marco temporal.
Todavia, a despeito da forma que a controvérsia foi delineada nas razões recursais e vem
sido tratada no âmbito jurisprudencial, tenho que a resolução da lide em testilha não deve cingir-se
a análise isolada, divorciada dos vetores principiológicos que regem a previdência complementar, do
Benefício Especial de Remuneração (BER), à luz do princípio da isonomia.
Urge que o juízo de pertinência acerca do discrímen levado a efeito no aludido benefício esteja contextualizado com o regime jurídico da previdência complementar. Neste contexto, segue uma
breve incursão em sede jurisprudencial:
A Constituição Federal estabelece a existência de 03 regimes previdenciários distintos: (i) o regime
geral de previdência social (RGPS); (ii) os regimes próprios dos servidores públicos efetivos e dos
militares (RPPS); e (iii) o regime privado de previdência complementar, que, por imposição do Texto
Constitucional (CF, art. 200), é marcada pelo seu caráter autônomo, facultativo, contratual, baseado
na constituição de reservas que garantam o benefício do contratado e regulado por lei complementar,
senão vejamos:
“Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma
em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas
que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.
§ 1° A lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos.
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos,
regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de
trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
§ 3º É vedado o aporte de recursos a entidade de previdência privada pela União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e
outras entidades públicas, salvo na qualidade de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma,
sua contribuição normal poderá exceder a do segurado.  
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§ 4º Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios,
inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta
ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de benefícios previdenciários, e as entidades de
previdência complementar.
(...)”
Disso ressai, que a previdência complementar é de natureza negocial, orientada pelo princípio da autonomia
da vontade, de modo a permitir a estipulação, pelas partes, de normas e características próprias a cada plano
de benefícios, desde que respeitadas, a toda evidência, as imposições legais, que, no plano infraconstitucional, estão dispostas em primeiro patamar hierárquico nas Leis Complementares nº 108 e 109/2001.
Consoante a Lei Complementar 109/2001, o regime de previdência privada é operado por entidades de
previdência complementar (art. 2º), que são subdivididas (art. 4º) em abertas (art. 36) e fechadas (art.
31), nos seguintes termos:
Art. 2o O regime de previdência complementar é operado por entidades de previdência complementar que têm por objetivo principal instituir e executar planos de benefícios de caráter previdenciário,
na forma desta Lei Complementar.
Art. 4o As entidades de previdência complementar são classificadas em fechadas e abertas, conforme
definido nesta Lei Complementar.
Art. 7o Os planos de benefícios atenderão a padrões mínimos fixados pelo órgão regulador e fiscalizador, com o objetivo de assegurar transparência, solvência, liquidez e equilíbrio econômico-financeiro
e atuarial.
Parágrafo único. O órgão regulador e fiscalizador normatizará planos de benefícios nas modalidades
de benefício definido, contribuição definida e contribuição variável, bem como outras formas de planos de benefícios que reflitam a evolução técnica e possibilitem flexibilidade ao regime de previdência
complementar.
Art. 31. As entidades fechadas são aquelas acessíveis, na forma regulamentada pelo órgão regulador e
fiscalizador, exclusivamente:
I - aos empregados de uma empresa ou grupo de empresas e aos servidores da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, entes denominados patrocinadores; e
II - aos associados ou membros de pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, denominadas instituidores.
§ 1o As entidades fechadas organizar-se-ão sob a forma de fundação ou sociedade civil, sem fins
lucrativos.
§ 2o As entidades fechadas constituídas por instituidores referidos no inciso II do caput deste artigo
deverão, cumulativamente:
I - terceirizar a gestão dos recursos garantidores das reservas técnicas e provisões mediante a contratação de instituição especializada autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou outro órgão
competente;
II - ofertar exclusivamente planos de benefícios na modalidade contribuição definida, na forma do
parágrafo único do art. 7o desta Lei Complementar.
§ 3o Os responsáveis pela gestão dos recursos de que trata o inciso I do parágrafo anterior deverão
manter segregados e totalmente isolados o seu patrimônio dos patrimônios do instituidor e da entidade
fechada.
§ 4o Na regulamentação de que trata o caput, o órgão regulador e fiscalizador estabelecerá o tempo
mínimo de existência do instituidor e o seu número mínimo de associados.
Art. 32. As entidades fechadas têm como objeto a administração e execução de planos de benefícios
de natureza previdenciária.
Parágrafo único. É vedada às entidades fechadas a prestação de quaisquer serviços que não estejam no
âmbito de seu objeto, observado o disposto no art. 76.
Art. 36. As entidades abertas são constituídas unicamente sob a forma de sociedades anônimas e têm
por objetivo instituir e operar planos de benefícios de caráter previdenciário concedidos em forma de
renda continuada ou pagamento único, acessíveis a quaisquer pessoas físicas.
Parágrafo único. As sociedades seguradoras autorizadas a operar exclusivamente no ramo vida poderão ser autorizadas a operar os planos de benefícios a que se refere o caput, a elas se aplicando as
disposições desta Lei Complementar.
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Conforme se extrai do supratranscrito art. 31, as entidades fechadas de previdência complementar, também denominadas de fundos de pensão, são instituídas por iniciativa de pessoas jurídicas
de caráter profissional, bem assim como por empresas privadas ou estatais, caso em que a empresa
instituidora assumirá a condição de patrocinadora, podendo verter contribuições em concorrência
com os participantes ou até mesmo sozinha para custear a consecução do plano previdenciário, como
forma de socialização do seu capital. Deste modo, em regimes previdenciários desta natureza, é possível que o participante não seja obrigado a verter contribuições ao plano, que poderá ser integralmente
custeado pelo patrocinador.
Infere-se, por outro lado, que as entidades fechadas de previdência complementar não podem
possuir intuito lucrativo, sendo o seu principal objetivo alcançar um equilíbrio econômico-financeiro
e atuarial dos planos de benefícios, de modo a assegurar que as contribuições vertidas pelo patrocinador e participantes, bem assim como os investimentos realizados a partir destas, constituam reservas
garantidoras de benefícios, fundos, provisões e a cobertura de despesas diversas.
A consecução deste mister dar-se-á mediante a execução de um plano de custeio previamente
elaborado à luz estimativas - dos custos obrigacionais e de retornos de investimentos - estipuladas
com auxílio da ciência atuarial (por meio da qual se permite realizar projeções a partir de cálculos
probabilísticos e estatísticos), de acordo com a modalidade do plano de benefício adotado por oportunidade da instituição da previdência complementar, que, nos termos do art. 7º, parágrafo único da
LC 109/2001, pode ser de (i)benefício definido; (ii) de contribuição definida; e (iii) de contribuição
variável, cada qual com as suas características e peculiaridades.
Os planos de benefício de modalidade “contribuição definida”, os mais utilizados no universo
da previdência complementar, são marcados pela inexistência da solidariedade o mutualismo - ínsitos aos regimes previdenciários oficiais, inspirados nos ideais do bem-estar social -, consistindo na
formação de reservas individuais de cada participante e tendo o seu equilíbrio atuarial calcado no
individuo, razão pela qual assemelham-se muito mais a um sistema de investimento ou poupança.
Neles, apenas se sabe o valor da contribuição a ser vertida pela participante, não sendo possível saber
de antemão o valor do benefício a ser recebido no futuro.
No escólio de Marília Vieira Machado da Cunha Castro:
“Os planos concebidos no regime de contribuição definida têm o equilíbrio atuarial calcado no indivíduo. Nesse caso, prevalece a característica de poupança programada para o indivíduo, de propriedade
da poupança, não havendo qualquer solidariedade entre os participantes do plano, mas tão-somente as
vantagens decorrentes do grupamento. Por esse motivo, a permanência ou não do participante no plano
não interfere no seu equilíbrio, bem como o pagamento, em qualquer condição, do valor acumulado
em seu nome não interfere no resultado do plano, devendo haver, entretanto, preocupação quanto à
liquidez financeira.” (CASTRO, Marília Vieira Machado da Cunha. Alguns conceitos atuariais. REIS,
Adacir (Org.). Fundos de Pensão em Debate. Brasília: Brasília Jurídica, 2002, p.145.) - grifo nosso

Como não há qualquer previsão acerca do efetivo valor recebido a título de benefício, que
deverá variar de acordo com a quantidade do valor investido, o regime jurídico dos planos de “contribuição definida” acabam sendo refratários aos conceitos de déficit ou superávit, neste sentido:
No plano de contribuição definida os riscos são assumidos pelo participante, uma vez que, tecnicamente, não há de se falar em déficit ou superávit, mas apenas em saldo de conta (maior ou menor do que o
esperado para a concessão do benefício que efetivamente garanta a qualidade de vida do participante
no momento do seu usufruto). (VALENÇA, Maria Cibele Oliveira Ramos. Disponível em: https://
tede2.pucsp.br/bitstream/handle/6114/1/Maria%20Cibele%20de%20Oliveira%20Ramos%20Valenca.
pdf. acessado em 24/01/2021) - grifo nosso

Por outro lado, os planos instituídos sob a modalidade “benefício definido” - hipótese dos
autos -, sob forte influxo da solidariedade e o mutualismo, caracterizam-se pela predefinição do quantum será percebido pelo participante quando completar os requisitos de elegibilidade para obtenção
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do benefício, tratando-se da modalidade de plano de benefício cujo regime jurídico em muito se
assemelha com o dos oficiais, porquanto garantam aos seus participantes o recebimento futuro de
um certo valor, independentemente das oscilações nos elementos que compõem sua base atuarial,
havendo que os defina como a única modalidade de planos propriamente previdenciários (e não de
investimentos). Neste sentido:
“Entendo que apenas os planos de benefício definido seriam puramente planos de caráter previdenciário, pois se baseiam em regime financeiro de repartição, com caráter mutualista e solidário, além
de determinarem o valor da proteção previdenciária no momento da adesão ao plano, concedendo
cobertura concreta e vitalícia às consequências da contingência social materializada. Nos aludidos
planos normalmente existe contribuição do patrocinador em favor dos participantes (empregador e
empregados na relação jurídica de emprego, respectivamente), em percentual determinado no regulamento do plano de benefícios, consubstanciando a socialização do capital da empresa patrocinadora,
o que pode ser entendido como a realização do princípio da solidariedade na busca do bem-estar e
da justiça social. (VALENÇA, Maria Cibele Oliveira Ramos. Disponível em: https://tede2.pucsp.br/
bitstream/handle/6114/1/Maria%20Cibele%20de%20Oliveira%20Ramos%20Valenca.pdf. acessado
em 24/01/2021) - grifo nosso

Nas precisas lições de Adacir Reis:
O plano na modalidade benefício definido é aquele no qual o participante sabe de antemão o quanto
receberá de benefício, embora não saiba exatamente o quanto vai pagar, já que esse valor poderá
variar de acordo com o plano anual de custeio, podendo diminuir ou aumentar a contribuição a partir
da constatação e superávit (artigo 20) ou déficit (artigo 21). Em outras palavras, no plano de benefício definido a contribuição é indefinida, mas o valor do benefício é previamente definido na data
de vinculação do participante ao plano, calculado com base em regras estipuladas em regulamento
e geralmente vinculadas ao salário da ativa ou à média extraída de um período de contribuição que
antecede a aposentadoria. (REIS, Adacir (Org.). Fundos de Pensão em Debate. Brasília: Brasília
Jurídica, 2002, p.20.)

Por via de consequência, como na referida modalidade não há uma formação de poupanças
individualizadas, mas de uma fonte comum constituída mediante as contribuições vertidas por uma
massa de participantes em concorrência com o patrocinador para o custeio de benefícios a partir de
um sistema solidário e mutualista, não se pode estabelecer, a priori, uma relação direta entre as contribuições vertidas e o quanto a ser recebido ou um eventual superávit obtido.
Nas palavras de Marília Vieira Machado da Cunha Castro, mais uma vez:
“Os benefícios concebidos no regime de benefício definido têm o equilíbrio atuarial calcado no coletivo, havendo total solidariedade entre os participantes, ficando privilegiado o conceito de previdência,
do direito ao benefício respaldado por um patrimônio coletivo que deve ter como destinação o pagamento dos benefícios oferecidos, desde que observadas as condições inicialmente previstas. Por esse
motivo, não ocorrendo as condições previstas no regulamento do plano, mesmo que o participante tenha efetuado contribuições por um longo período, nenhum valor será devido ao participante ou ao beneficiário. Podemos exemplificar essa situação como o participante que contribui durante 30 anos, não
preenche todas as condições para a aposentadoria e falece. Não tendo havido a inscrição de nenhum
dependente, nada deveria ser devido aos seus herdeiros ou beneficiários não inscritos, porque dessa
forma estava sendo previsto nos cálculos atuariais. As contribuições vertidas por esse participante devem continuar vinculadas ao plano, para garantia dos benefícios a conceder aos demais participantes
ou beneficiários.” (Ob. Cit., p.145.) - grifo nosso

A doutrina especializada alerta para impropriedade de se estabelecer uma individualização
dos direitos de cada participante em relação de planos desta natureza:
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Os planos coletivos, solidários e mutualistas, os da modelagem Benefício Definido, introduzem complexidade monumental na determinação do direito previdenciário individual.[...]o Custo dos Benefícios de um plano previdenciário é calculado segurado por segurado e benefício por benefício e gera
uma alíquota de contribuição mensal única para todos os seus participantes que, obviamente, podem
possuir custos individuais diferenciados. Sendo assim, os participantes acabam por gerar mais recursos ao plano do que seriam necessários individualmente, e outros menos, porém, justamente em razão
da adoção de solidariedade entre eles, no total os valores se fecham, isto é, os recursos gerados por
todos os participantes equivalem ao custo total de todos os participantes, mesmo que individualmente
essa correspondência não exista. (GUSHIKEN, Luiz; FERRARI, Augusto Tadeu; FREITAS, Wanderley de. Previdência complementar e regime próprio: complexidade e desafios. Indaiatuba, SP: Instituto
Integrar Integração, 2002, p.141.) - grifo nosso

Quer isto dizer, que os planos de previdência complementar de modalidade “benefício definido” possuem uma estrutura de custeio muito complexa e, dado o seu elevado grau de incerteza em
relação a determinadas premissas atuariais, podem sofrer desequilíbrios, exigindo constantes alterações, a fim de adequá-los às premissas e realidades outrora infirmadas ou até mesmo não existentes.
Ocorre que o desequilíbrio contratual provocado por estes fatores pode ser positivo (superávit)
ou negativo (déficit), impondo a LC 109/01, em todo caso, a readequação do plano de benefícios, para
que seja restabelecido o seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial.
A hipótese de desequilíbrio superavitário, no que pertine o caso sob exame, encontra previsão
legal no art. 20 da LC 109/01, que determina a destinação do seu resultado à constituição de reserva
de contingência e de reserva especial, nos seguintes termos:
Art. 20. O resultado superavitário dos planos de benefícios das entidades fechadas, ao final do exercício, satisfeitas as exigências regulamentares relativas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garantia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento
do valor das reservas matemáticas.
§ 1º Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será constituída reserva especial
para revisão do plano de benefícios.
§ 2º A não utilização da reserva especial por três exercícios consecutivos determinará a revisão obrigatória do plano de benefícios da entidade.
§ 3º Se a revisão do plano de benefícios implicar redução de contribuições, deverá ser levada em consideração a proporção existente entre as contribuições dos patrocinadores e dos participantes, inclusive
dos assistidos.

Com efeito, diante de um superávit, incumbe à entidade gestora - in casu, a PREVI - destinar
o seu resultado: (i) à constituição de uma reserva de contingência - que se prestará a garantir o pagamento de benefícios em caso de um futuro desequilíbrio deficitário e corresponderá à quantia de
25% do valor das reservas matemáticas -; (ii) e, acaso excedido o limite desta, à constituição de uma
reserva especial, dirigida à revisão do plano de benefícios, que será obrigatória após decorridos três
exercícios consecutivos sem a respectiva utilização.
A referida revisão do plano de benefício far-se-á de acordo com a deliberação do Conselho
Deliberativo da entidade de previdência - órgão necessariamente composto, em um terço, de representantes dos participantes e assistidos -, que, à míngua de previsão legal que regulamente a hipótese,
poderá decidir o destino do superávit acumulado na reserva especial. Sobre esse ponto, aliás, existe
pacificado entendimento do STJ, senão vejamos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃOS DO MESMO TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SÚMULA 568/STJ. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO. 1. Ação
condenatória na qual se questiona a forma de distribuição do resultado superavitário de entidade pre-
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videnciária. 2. A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial. 3. A
Segunda Seção, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo REsp 1.564.070/MG, pontuou que
o superávit pode ser utilizado das mais diversas formas que acaso delibere o Conselho Deliberativo
da entidade previdenciária. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1836335/DF,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 21/10/2020)

Pois bem.
São estas as premissas, que apesar de profusas, entendo indispensáveis para o escorreito julgamento da causa. É que, não obstante a prevalência de entendimento jurisprudencial em sentido contrário à pretensão da apelante, aqui não se ignora que existe, por outro lado - inclusive nesta Primeira
Câmara Cível -, precedentes que divergem de tal orientação, por não vislumbrar uma justificativa
válida para o fator de discrímen estabelecido no “Benefício Especial de Remuneração” (BER).
Com efeito, tenho que o esforço hermenêutico ora empregado se faz necessário para trazendo à
lume algumas razões não explicitadas nos precedentes que formam a jurisprudência majoritária sobre
a matéria, afastar algumas conclusões havidas a partir de premissas, a meu sentir, com a devida vênia,
equivocadas, porquanto constituídas sob os sofismas de que o superávit alcançado pela entidade de
previdência apelada tenha decorrido, direta e proporcionalmente, do maior volume de contribuições
vertidas pelo grupo ao qual pertencia o ex-marido da apelante e de que a natureza do plano beneficiário
em questão demanda a divisão igualitária (e não necessariamente isonômica) de superávit.
O primeiro ponto já foi tratado à sobeja. Como se trata o “plano de benefício 1”, contratado
pelo de cujus, de plano de previdência complementar administrado por entidade fechada e majoritariamente custeado pelo seu patrocinador, o Banco do Brasil, sob o modelo de “contribuição definida”,
não se pode falar em relação direta entre o quantum vertido pelo participante e eventual superávit.
O plano de benefício previdenciário objeto da lide tal como delineado, para além tornar hercúlea - quiçá impossível - a tarefa de individualização dos direitos previdenciários de cada participante,
permite que estes (seja em forma direta, por si mesmos, ou indireta, pelos seus dependentes) acabem
recebendo benefícios em extensão maior do que aquilo que efetivamente contribuiu, bastando, para
tanto, que determinadas premissas atuariais adotadas para formulação da política de custeio acabem
não se confirmando.
Assim, não há como se garantir que aquele grupo, supostamente, rotulado como preterido,
tenha, de fato, contribuído em maior proporção do que os destinatário do BER, podendo ter ocorrido,
em verdade, justamente o inverso, posto que, neste modelo de plano, o teto contributivo não deve
servir, em absoluto, como o único critério de definição do custeio, bastando pensar que eventuais
mudanças do cenário socioeconômico e imprecisões das premissas atuariais adotada naquela época
- e posteriormente corrigidas quando da necessária revisão do plano de benefícios - tenham levado
aquele grupo a ter custado mais do que o efetivamente investido, fazendo com que a diferença entre
as contribuições vertidas a menor e benefício efetivamente recebidos, por força do sistema solidário e
mutualista, tenha sido suportada pela totalidade dos participantes, inclusive os que não se encontravam em tal situação.
Ainda que sejam estas conjecturas meras ilações, desprovidas de inequívoca demonstração
nos autos, fato é que, ocorrida a situação de desequilíbrio, estariam estes participantes resguardados
pelo o sistema mutualista e solidário, que deve ser pensado como uma via de mão-dupla, com vistas
à garantir a consecução do mister da previdência privada complementar, que é o de assegurar aos
participantes e seus dependentes uma manutenção do padrão econômico, não podendo ser invocado
apenas a pretexto de favorecer os interessados e ignorado quando não for o caso.
Por outro lado, quanto à segunda questão, reforça-se, primeiramente, que o plano de benefício
previdenciário objeto da lide não se submete à máxima individualista do “quem contribuiu com mais,
recebe mais e quem contribuiu com menos, recebe menos”, próprio dos sistemas de “contribuição
definida”, que muito mais se assemelham à investimentos do que à previdência propriamente dita.
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Noutro viés, como já explanado adrede, o regime de previdência privada complementar é
de natureza contratual, o que permite que os planos de benefícios sejam moldado de acordo com a
vontade das partes e que a sua modificação não seja feita de forma arbitrária pela entidade gestora
e patrocinador, uma vez que o art. 35 da LC 109/2001, obedecendo ao comando do art. 202, § 6º, da
Constituição Federal, assegura o princípio do caráter democrático e descentralizado da administração, com a garantia de que os participantes e assistidos elejam representantes para ocupar 1/3 das
vagas dos Conselhos Deliberativo e Fiscal.
Por evidente, não se olvida de que os direitos fundamentais previstos nas regras Constitucionais, dentre os quais insere-se o princípio da isonomia, enunciado no caput do seu art. 5º, limitam a
autonomia privada. Todavia, estendo que referido preceito não foi violado.
Justifico.
Em célebre obra dedicada ao exame pragmático do princípio da igualdade, Celso Antônio Bandeira de Mello, presciente da insuficiência da notória máxima aristotélica assaz utilizada para definir o
princípio da isonomia, tratou de estabelecer diversos critérios para aferir a pertinência de normas e situações jurídicas discriminatórias, supostamente voltadas à concretização da isonomia, lecionando que:
“O ponto nodular para exame da correção de uma regra em face do princípio isonômico reside na
existência ou não de correlação logica entre o fator erigido em critério de discrimen e a discriminação
legal decidida em função dele.
Na introdução deste estudo sublinhadamente enfatizou-se este aspecto. Com efeito, ha espontâneo e
ate inconsciente reconhecimento da juridicidade de uma norma diferenciadora quando e perceptível a
congruência entre a distinção de regimes estabelecida e a desigualdade de situações correspondentes.
De revés, ocorre imediata e intuitiva rejeição de validade à regra que, ao apartar situações, para fins
de regulá-las diversamente, calça-se em fatores que não guardam pertinência com a desigualdade de
tratamento jurídico dispensado.
Tem-se, pois, que é o vínculo de conexão lógica entre os elementos diferenciais colecionados e a disparidade das disciplinas estabelecidas em vista deles, o quid determinante da validade ou invalidade
de uma regra perante a isonomia.
Segue-se que o problema das diferenciações que não podem ser feitas sem quebra da igualdade não se
adscreve aos elementos escolhidos como fatores de desigualação, pois resulta da conjunção deles com
a disparidade estabelecida nos tratamentos jurídicos dispensados.
Esclarecendo melhor: tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é erigido em critério discriminatório e, de outro lado, se há justificativa racional para, à vista do traço desigualador adotado, atribuir o
específico tratamento jurídico construído cm função da desigualdade afirmada.” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores,
2010, pgs. 37-38) - grifo nosso

No caso concreto, emerge dos autos que a limitação do pagamento do “Benefício Especial
de Remuneração” (BER) aos beneficiários do plano de previdência mantido pela apelada que se
aposentaram a partir de 24.12.1997, com a exclusão daqueles que se aposentaram antes deste período, encerra um fator de discrímen congruente à desigualdade de situações, sendo possível, ademais,
se divisar uma correlação lógica, racionalmente justificada, entre o referido fator e a desequiparação procedida.
Isto porque, como já dito à exaustão, o principal objetivo da previdência complementar é o
de conferir ao indivíduo participante a manutenção do seu padrão econômico e, no caso do plano de
benefícios 1, este objetivo só é alcançado por força do auxílio prestado pelo patrocinador. Quer isto dizer que, em razão da revisão do plano de benefícios de 1997, notadamente marcada pela alteração da
política de patrocínio, o patrocinador contribuiu em maior proporção para uns, que alcançaram uma
proteção inclusive acima da sua remuneração da ativa, do que para outros, que não contaram com
auxílio patrocinado na mesma proporção para manter o seu padrão remuneratório da ativa na íntegra.
Por certo, se lhes fosse dada a oportunidade de contribuir em medida maior assim o fariam, porque
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quanto maior a sua contribuição, maior será o patrocínio, a ajuda, recebida. Tanto é, que neste modelo
de previdência complementar há um teto contributivo, que limita a possibilidade de contribuição pelo
participante, o que não ocorre nos planos de “contribuição definida”.
Desta forma, nada mais razoável que o superávit havido principalmente em razão dos aportes
do patrocinador fosse, em parte, destinado a corrigir esse tratamento díspar proporcionado pela política de patrocínio, sendo esta uma forma de concretização do princípio da isonomia.
Daí se segue que, na verdade, a gênese do citado art. 86 do Plano de Benefícios 1 de 1997,
ao fixar o pagamento do benefício especial de remuneração somente para os empregados aposentados após 24/12/1997, não concedeu direito desarrazoado a estes aposentados, mas, ao contrário,
objetivou preservar o padrão remuneratório do benefício complementar e tentar equipará-lo aos
anteriormente praticados.
Aliás, reforçando a ideia de que a solidariedade que permeia os planos de benefício desta
natureza reclama uma interpretação da isonomia refratária à lógica dos planos de “contribuição definida” ou de “poupanças individualizada”, trago o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal,
julgado sob o regime de repercussão geral, in verbis:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA
POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE
PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não
aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência
das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade
fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição
da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre
homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor
inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso
extraordinário conhecido e desprovido. (RE 639138, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-250 DIVULG 15-10-2020 PUBLIC 16-10-2020)

No referido julgado, a Suprema Corte consignou, obter dictum, que a natureza privada e autônoma da previdência complementar operada por entidade fechada não pode servir de óbice à concretização da sua função social e ao princípio da isonomia, tomando por despicienda a questão relativa
ao tempo de contribuição menor. Desta forma, implicitamente afastando a aplicação da malfadada
lógica individualista dos planos de “contribuição definida”, o STF assentou que as participantes do
sexo feminino devem ter o seu benefício apurado da mesma forma que os do sexo masculino, sem
irrelevante o fato de contribuírem por menos tempo.
Trata-se, pois, de ratio decidendi que, mutatis mutandis, aqui também deve ser aplicada.
Por fim, não se pode perder de vista que a reserva superavitária criada contemplou os outros
participantes, pois, além do “Benefício Especial de Remuneração”, também ensejou a redução das
contribuições, a instituição do “Benefício Especial de Renda Certa” e do “Benefício Especial de Proporcionalidade”, alguns destes também percebidos pela apelante.
A conta do exposto, com esses extensos acréscimos, adiro integralmente à vertente jurisprudencial dominante, inclusive no que diz respeito à inexistência de violação dos artigos 17 e 20 da LC
109/2001, que entende por legítima e consentânea com o princípio da isonomia a particularização
promovida quando da instituição do aludido “Benefício Especial de Remuneração”.
À guisa de exemplo:
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO - BER. INAPLICABILIDADE AOS APOSENTADOS
NA VIGÊNCIA DO ESTATUTO DE 1980. REGRA ESPECÍFICA AOS QUE SE APOSENTARAM
APÓS 24/12/1997. CORREÇÃO DE DISTORÇÕES REMUNERATÓRIAS. OBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em suma, o autor ajuizou a presente demanda objetivando que lhe fosse estendido o pagamento do Benefício Especial de Remuneração BER, conferido pela PREVI apenas a parte dos associados. 2. A toda evidência, a norma questionada
não viola a isonomia, mas, sim, concretiza o princípio. O histórico normativo delineado aponta, de
modo claro, que os novos aposentados estavam sujeitos a regras menos benéficas, ou seja, tiveram os
seus proventos calculados em valor inferior aos que haviam ingressado previamente no regime. 3. A
alteração do regulamento, pois, nada mais fez do que buscar colocar os seus beneficiários em patamar
remuneratório semelhante, majorando os proventos do grupo prejudicado 4. Recurso conhecido e não
provido.” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0323516-70.2014.8.05.0001,Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 12/11/2019) - grifo nosso
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA CONTRA A PREVI. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO - BER. CORRETA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. APELANTE
APOSENTADO SOB REGULAMENTO ANTERIOR AO QUE FOI CRIADO O BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.RECURSO CONHECIDO. APELAÇÃO IMPROVIDA. O Regimento de 1997
-Plano de Benefícios 1 - que criou o Benefício de Especial de Remuneração – BER – é aplicado àqueles
que se aposentaram a partir de 24/12/1997 e trouxe novas regras para efeito de cálculo de contribuição
de aposentadoria, justamente para efetivar a isonomia com aqueles que se aposentaram antes de sua
vigência, tendo em consideração as modificações na situação econômica do país. Em julgamento à
matéria, o STJ entendeu expressamente pela impossibilidade de fazer incluir as alterações de Regulamentos posteriores de suplementação de aposentadoria àquele no qual o requerente perfectibilizou seu
direito, tendo em consideração não ter o mesmo servido de base de cálculo para a contribuição requerida, o que ocorre no caso. Note-se: “(...) 2. No julgamento do REsp nº 1.425.326/RS, submetido ao rito
dos recursos repetitivos, firmou-se o entendimento de que é vedado o repasse de abonos e vantagens
de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, não sendo possível a concessão de parcela
não prevista no correspondente plano de benefícios, à míngua da necessária fonte de custeio. (AgInt no
REsp 1617166/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Classe: Apelação,
Número do Processo: 0371293-85.2013.8.05.0001,Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA,
Publicado em: 24/05/2019) - grifo nosso
“AÇÃO DE COBRANÇA – PREVIDÊNCIA PRIVADA – BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO – R. sentença de parcial procedência, condenando a requerida ao pagamento do benefício especial
previsto no artigo 86 do Plano de Benefícios a partir de janeiro de 2007. V. acórdão prolatado por esta C.
Câmara que negou provimento ao recurso da requerida. Após a oposição de embargos de declaração pela
requerida, esta C. Câmara rejeitou os embargos, diante do caráter procrastinatório. E. STJ que decidiu,
em sede de recurso especial (Resp. nº 1.731.109-SP) interposto pela requerida, nos presentes autos, que o
v. acórdão que julgou o recurso de apelação deixou de apreciar o objeto do recurso, qual seja, a insurgência da apelante quanto à procedência da ação no tocante ao pagamento do Benefício Especial de Remuneração. Provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à origem (este Tribunal) para
que seja integrado o julgado. Apelação da PREVI que merece provimento. Ausência de preenchimento
dos requisitos para o Benefício Especial de Remuneração. Benefício devido apenas para os aposentados
a partir de 24.12.1997 – Autor aposentado antes dessa data, submetido às regras do plano vigente na data
de sua aposentação. Inexistência de afronta ao princípio da isonomia. Precedentes deste E. TJSP e do
E. STJ em casos idênticos. Necessidade de adequação do v. acórdão proferido por esta C. Câmara, em
atendimento ao determinado pelo Resp. nº 1.731.109/SP, para dar provimento ao recurso de apelação,
reformando a r. sentença para julgar improcedente o pedido. Inversão dos ônus sucumbenciais. Condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, com base no §4º do art. 20 do
CPC/73. REALIZAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DOS V. ACÓRDÃOS PROFERIDOS POR ESTE ÓRGÃO
COLEGIADO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA, nos
termos indicados no voto.  (TJSP; Apelação Cível 0207307-32.2011.8.26.0100; Relator (a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Público; Foro Central Cível - 17ª Vara Cível;
Data do Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020) - grifo nosso
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DE COMPLEMENTO DE BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO DE APOSENTADORIA - PREVIDÊNCIA PRIVADA - APURAÇÃO DE SUPERÁVIT - BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO - PARTICIPANTE AUTOPATROCINADO - DISTRIBUIÇÃO DO SUPERÁVIT - ISONOMIA. - O Tribunal de
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Justiça de Minas Gerais já decidiu a matéria no sentido de “Não obstante o art. 86 do Regulamento do
Plano de Benefícios 01 da Previ ter estabelecido o pagamento do Benefício Especial de Remuneração
(BER) apenas aos aposentados a partir de 24/12/1997, não se constata a alegada violação do princípio da isonomia, porquanto o referido plano, ao contrário, tinha por finalidade exatamente atenuar
as distorções entre os planos de complementação de aposentadoria dos associados”. (Apelação Cível 1.0024.13.305579-8/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL). - Recurso
provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0051.14.000676-1/001, Relator(a): Des.(a) José Arthur Filho , 9ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)- grifo nosso

Referida orientação também encontra eco na jurisprudência do TST, que, naquilo que lhe
compete, vem assim decidindo:
“RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI N.º
13.015/2014. PREVI. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO SUPERAVIT. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme no sentido de que não constitui afronta ao princípio da isonomia o pagamento
do ‘Benefício Especial de Remuneração’ apenas aos empregados aposentados a partir de dezembro
de 1997, pois a referida medida objetivou compensar desigualdades existentes entre os beneficiários
regidos por diferentes regulamentos. Desse entendimento dissentiu o Tribunal Regional. Recurso de
revista conhecido e provido.” (RR-462-97.2011.5.05.0036, Relator: Ministro Walmir Oliveira da Costa,
1.ª Turma, DEJT 10/5/2019) - grifo nosso
“[...]. PREVI. DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO
ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO SUPERÁVIT. 1. Trata-se de pretensão da
reclamante a que a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (PREVI) efetue o pagamento de benefício especial, criado ao final do ano de 2007 para distribuição do resultado superavitário do plano de benefícios do órgão de previdência. 2. No caso, a reclamante não foi contemplada para
percepção do benefício então aprovado por ter sido este dirigido apenas àqueles que se aposentaram
antes de 23.12.1997. 3. O Tribunal Regional adotou compreensão de que ‘o procedimento da PREVI
fulcrou-se em critério que não observa o único parâmetro que deve disciplinar a distribuição do superávit, que é exatamente o da divisão proporcional às reservas pessoais, e permitiu a constituição de
benefício sem arrimo nas contribuições dos beneficiários, o que se afigura violador das disposições
legais e constitucionais regentes da matéria, motivo pelo qual tal conduta apresenta-se reprovável e não
pode obter a chancela desta Especializada’. 4. Contudo, da exegese do art. 20 da Lei Complementar
109/2001 não há como se concluir que a distribuição do superávit deveria, necessariamente, observar
uma divisão proporcional às reservas pessoais existentes, ao contrário do que compreendeu o Tribunal
Regional. Ademais, conforme jurisprudência firmada nesta Corte, o fato de o benefício especial ser dirigido exclusivamente a determinado grupo de assistidos não afronta o princípio da isonomia, no caso
em exame, porque a diferenciação praticada corrige de forma razoável distorções encontradas entre os
diversos planos de aposentadoria existentes. (...)” (RR-1103-72.2011.5.05.0008, Relator: Ministro Hugo
Carlos Scheuermann, 1.ª Turma, DEJT 15/10/2018) - grifo nosso

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e, nos termos do art. 85, §§
1° e 11º, do Código de Processo Civil, majorar a verba honorária fixada na sentença de 10% para 12%
(doze por cento) sobre o valor da causa. Suspensa, contudo, sua exigibilidade, em razão da gratuidade
da justiça concedida ao apelante/autor na origem.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8002337-72.2016.8.05.0154. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa.
Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 04/11/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉ501
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RITO. HONORARIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO COM
BASE NA EQUIDADE. CABIMENTO. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC/15. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002337-72.2016.8.05.0154,
em que são apelantes EVANDRO SLONGO E OUTROS e apelada UPL DO BRASIL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A.
Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do
voto condutor.
RELATÓRIO
EVANDRO SLONGO E OUTROS interpuseram Apelo contra a sentença prolatada pela MM.
Juíza de Direito da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Consumo, Cível e Comercial da Comarca de Luiz
Eduardo Magalhães, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 8002337-72.2016.8.05.0154, opostos
pela UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A em
face de SEMEAR COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA E BELMIRO CATELAN, assim dispôs:
“Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência da ação, extinguindo o processo
sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.
Após análise detida do artigo 85 do CPC, com fulcro ainda nos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, em se tratando de pedido de desistência, condeno o embargante ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios que fixo equitativamente em R$ 88.550,00 (oitenta
e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), valor este que deverá ser dividido igualitariamente entre
os embargados.”

A UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
opôs Embargos de Declaração, rejeitados pela decisão ID 5710252.
Irresignados, os Causídicos da SEMEAR COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA E BELMIRO CATELAN interpuseram inconformismo (ID 5710255), alegando, em síntese, que o arbitramento dos
honorários advocatícios destoou do art. 85, §2º, do CPC, porquanto fixados em 1% do valor da causa,
para cada um dos Advogados dos Embargados, sendo abaixo do mínimo legal.
Aduziu que o §8º do art. 85 somente pode ser aplicado nas hipóteses previstas, não incidindo
no caso sub oculi.
Concluiu, pugnando pelo provimento da insurgência, reformando-se a sentença, a fim de majorar a verba advocatícia.
A irresignação foi contra-arrazoada em todos os termos (fls. 167/176)
Distribuído o presente recurso, coube, por sorteio, ao Exmo. Desembargador Lidivaldo Reaiche Raimundo Brito a função de relator, que, após análise do feito, determinou a inclusão do
mesmo em pauta de julgamento, vindo a proferir seu voto, no sentido de dar provimento ao apelo,
a fim de estipular os honorários em 10% do valor da causa, repartido o quantum igualmente entre
os recorrentes.
Com os argumentos lançados no voto e, não estando apta a proferir o seu voto no momento
inicial, pediu vista dos autos a Desª Pilar Célia Tobio de Claro para melhor análise dos autos.
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Em sessão de julgamento, após o voto da eminente vistora Desª Pilar Célia Tobio de Claro
que divergiu do relator no sentido de negar provimento à apelação, pedi vista dos autos para melhor
análise do caso concreto e formação do meu convencimento.
Com os argumentos lançados no voto condutor, com a devida vênia ao Exmo. Desembargador
Relator, tendo entendimento divergente no que diz respeito aos honorários sucumbenciais, fora esposando posicionamento no sentido de manter integralmente a verba honorária arbitrada em 1º grau.
Após leitura do voto divergente, parte dos integrantes da turma julgadora acompanharam a
divergência. Por conseguinte, os autos vieram conclusos para lavratura do voto vencedor.
VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, conheço do recurso.
Compulsados os autos, observa-se que a UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A, manejou os presentes Embargos de Terceiro em face de SEMEAR COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA E BELMIRO CATELAN.
Em sua exordial, a parte embargante aduziu que ajuizou Ação Cautelar de Arresto sob nº
1028693-04.2015.826.0114, perante o juízo da Comarca de Campinas/SP, em face do embagado BELMIRO CATELAN, tendo como objeto Cédula de Produto Rural nº 17/2014.
Narra que, em seguida, as partes litigantes celebram acordo judicial, homologado judicialmente, sendo previsto o pagamento da quantia de U$D 1.177.235,60 (um milhão, cento e setenta e sete
mil, duzentos e trinta e cinco dólares e sessenta centavos de dólar) em 02 (duas) parcelas por parte do
embargado BELMIRO CATELAN, tendo este último dado em garantia sacas de soja, cultivadas em
imóveis rurais registrados na Comarca de São Desidério/BA.
Relata que diante do descumprimento da referida avença, requereu a UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A a execução da sentença homologatória e, por consequencia, o arresto dos grãos de soja oferecidos em penhor rural, tendo o juízo de
Campinas/SP deferido a requerida medida e determinado o seu cumprimento por carta precatória na
Comarca de São Desidério/BA.
Afirma que no decorrer do cumprimento do mandado de arresto da soja empenhada, o Sr.
Oficial de Justiça foi informado de que a safra já estava arrestada em benefício da empresa SEMEAR
COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, com o intuito de assegurar os grãos de soja que lhes estavam garantidos pelo penhor rural, oriundo do processo nº 8001117-39.2016.805.0154.
Nesse contexto, requereu a empresa embargante, em sede liminar, a determinação de que
fosse obstada a venda dos grãos discutidos nos presentes fólios, bem como suspensas as medidas
constritivas sobre os mesmos. Ao final, pugnou pela procedência da ação (ID 5710180).
Os embargados apresentaram defesa, aduzindo, preliminarmente, a incorreção do valor da
causa (ID 5710198, ID 5710200).
Em seguida, a empresa embargante requereu a extinção do feito, em razão da obrigação ter
sido satisfeita com o pagamento do débito estipulado pelo embargado BELMIRO CATELAN, resultado de um acordo firmado entre as partes (ID 5710236).
Oportunizada a manifestação da parte contrária esta anuiu com o pedido de extinção do feito
e pugnou pela condenação da empresa embargante em custas e honorários advocatícios (ID 5710238,
ID 5710239).
O juízo a quo, por sua vez, corrigiu o valor da causa para R$ 4.427.500,00 (quatro milhões
quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais) e, em sequência homologou, por sentença, o pedido de desistência, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485,
VIII, do Código de Processo Civil. Ademais, com fulcro no artigo 85 do CPC e ainda nos Princípios
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da Razoabilidade e Proporcionalidade, condenou a parte embargante ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados de modo equitativo em R$ 88.550,00 (oitenta e oito mil,
quinhentos e cinquenta reais), a ser dividido igualitariamente entre os embargados (ID 5710240).
O aludido comando sentencial, ensejou a interposição do presente recurso interposto pelos
patronos dos embargantes SEMEAR COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA E BELMIRO CATELAN.
Feita esta digressão, necessária para a correta compreensão da demanda, passa-se à análise da
insurgência.
Do exame da hipótese em tela, constata-se que os recorrentes se insurgem, em síntese, em relação a condenação da verba sucumbencial, sob o argumento de que esta deveria ser fixada entre 10%
e 20% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, e não por apreciação equitativa,
conforme regramento utilizado pelo a quo, ao arbitrar os honorários no valor fixo de R$ 88.550,00
(oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), a ser dividido igualitariamente entre os embargados,
a teor §8º do mencionado art. 85 do CPC/15.
Acrescenta-se, ainda, que não houveram questionamentos acerca da condenação da parte embargante UPL DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS S/A
ao pagamento da verba honorária, tendo sido devolvido a este Egrégio Tribunal de Justiça, apenas a
irresignação recursal concernente ao percentual dos honorários devidos pela autora.
Desse modo, percebe-se que a discussão do voto proferido pelo eminente relator diz respeito,
tão somente, ao critério adotado pelo juiz a quo, quando da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Acerca da matéria, o art.85 do CPC/2015 estabelece que:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou
definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da
condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
[…]
§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2º”.

Na espécie, levando em consideração às peculiaridades do caso concreto, impõe reconhecer
que deve incidir o preceito contido no art. 85, § 8º, do novo Código de Processo Civil.
Isso porque, não houve condenação na ação principal, bem como não há que falar em eventual
proveito econômico, afastando-se a incidência de tais preceitos legais previstos no §2º do referido artigo.
Ademais, considerando que o arbitramento da verba honorária sobre o valor atualizado da
causa, que seria de R$ 4.427.500,00 (quatro milhões quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos
reais), mostra-se exorbitante, deve-se aplicar a apreciação equitativa do já mencionado §8º, do art. 85.
Em princípio, pode-se inferir que a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa do Juízo apenas seria possível nas hipóteses em que o valor da causa for “muito baixo”, excluindo
a possibilidade de tal parâmetro ser aplicado nas causas de valor elevado, como no caso em apreço.
Ocorre que a interpretação sistemática do referido dispositivo aponta para a conclusão de que
a “mens legis”, isto é, o objetivo do legislador em relação ao tema, é permitir que a verba honorária de
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sucumbência seja fixada em valor verdadeiramente adequado, proporcional ao trabalho desenvolvido
pelo profissional e às peculiaridades da causa em que atuou, sempre com observância dos critérios
traçados nos incisos I a IV, do §2º do art. 85 do CPC.
Como bem esclarecido acima, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação
equitativa não apenas quando o valor da causa for irrisório, mas também naquelas que possuem valor
excessivo, como na presente situação, hipótese em que o arbitramento de honorários sobre o valor da
causa , ou mesmo de suposto proveito econômico, ultrapassaria o limite da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento sem causa, o que é vedado no ordenamento pátrio.
A “Equidade”, segundo sua concepção clássica, constitui “a solução que se obtém pela consideração harmônica das circunstâncias concretas”. É técnica que não se opõe à lei; pelo contrário, “a
completa, a torna plena” (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito. Técnica,
decisão, dominação. Editora Atlas S.A.: São Paulo, 5ª ed., 2007, p. 248).
Por meio da apreciação equitativa, a lei outorga ao juiz o poder de aplicar o justo na hipótese
concreta, autorizando que a norma abstrata seja moldada de acordo com as peculiaridades da situação
trazida pela realidade, consoante a sensibilidade do julgador.
Nesse sentido, o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo
n. 3). 2. Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada
no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo
que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções. 3. Nos casos em que o acolhimento da
pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não se observe proveito econômico com a
extinção da execução, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa,
com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo
dispositivo. 4. Hipótese em que o Juiz sentenciante extinguiu os embargos à execução sem julgamento
de mérito, em razão da desistência do embargante, tendo a Corte de origem o condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, no termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015 c/c o art. 90, do mesmo
diploma legal. 5. Diante das circunstâncias do caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que não
é possível verificar o proveito econômico da impugnação, porquanto a questio iuris não chegou a ser
apreciada ante a informação do acordo realizado extrajudicialmente, circunstância que atrai o óbice da
Súmula 7 do STJ. 6. Agravo interno desprovido
(STJ - AgInt no REsp: 1864337 SP 2020/0050392-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de
Julgamento: 28/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2020) (grifos nossos)
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte, excepcionalmente quando manifestamente evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se de modo irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de questão
de direito, e não fática, repelindo a aplicação da Súmula 07/STJ.
2. In casu, consoante se infere das razões do recurso especial, a condenação em honorários importará
na quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida
para sustar protestos de dívida inexequível, na qual não houve condenação), o trabalho realizado pelos
advogados e o nível de complexidade da causa.
3. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve
pautar o arbitramento dos honorários. Assim razoável a fixação de verba honorária no patamar de 1%
sobre o valor atualizado da causa.Agravo interno não provido.“(AgInt nos EDcl no AREsp 1140294
/ SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 09/02/2018) (grifos nossos)
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CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8º, DO
NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo
Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Nos termos do art. 85, § 2º, do NCPC, o percentual de 10% a 20% deve incidir sobre o valor da condenação ou sobre o proveito econômico obtido na demanda. Apenas nos casos em que não for possível
a mensuração desses valores é que a base de cálculo a ser utilizada será o valor atualizado da causa.
3. Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de
cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda, arbitrar um valor fixo. Precedentes.
4. O reexame de fatos e provas quanto a irrisoriedade do proveito econômico obtido pelo vencedor em
recurso especial é inadmissível.
Súmula nº 7 do STJ 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar
o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido
(AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em
17/02/2020, DJe 20/02/2020) (grifos nossos)

Os Tribunais Pátrios corroboram com este posicionamento, senão vejamos:
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR CAUSA EXORBITANTE. POSSIBILIDADE FIXAÇÃO COM BASE NA EQUIDADE. - Conforme disposto no § 8º do artigo 85 do Código
de Processo Civil vigente, referente à condenação do vencido em honorários advocatícios, fica autorizado o arbitramento com aplicação do critério da equidade, com o objetivo de evitar remuneração
desproporcional do advogado, na hipótese de fixação dos honorários advocatícios, com fincas em valor
da causa exorbitante.
(TJ-MG - AC: 10000200498061001 MG, Relator: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento:
17/06/0020, Data de Publicação: 19/06/2020) (grifos nossos)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA QUE SE AFIGURA EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §
8.º DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Trata-se de apelação
cível de sentença que julgou improceden-te o pedido e condenou a autora ao pagamento de honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Apelante que requer a fixação do valor da cau-sa
como base de cálculo para a apuração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2.º do CPC.
1.Na esteira da jurisprudência do STJ, nas hipóteses em que o valor dos honorários advocatícios se
apresenta exorbitante, o magistrado, fica autorizado a fixá-lo por equidade, nos termos do art. 85, § 8.º
do CPC, podendo adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda,
arbitrar um valor fixo, pelo que a sentença não merece reparos.2. Recurso a que se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00033956920128190003, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY
DA SILVA, Data de Julgamento: 10/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
19/06/2020) (grifos nossos)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA QUITADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUSTIFICADA A CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA
HONORÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. CPC/2015, ART. 85, § 8º. HIPÓTESE EM QUE O VALOR DA CAUSA SEJA
EXORBITANTE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA INVERSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIO506
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NALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA. POSSIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. Apelação Cível parcialmente provida. (TJ-PR - APL: 00387879420078160014
PR 0038787-94.2007.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Desembargador Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 20/02/2019, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/02/2019) (grifos nossos)

Dessa maneira, é possível concluir que a pretendida incidência dos limites percentuais constantes do §2º do art. 85 do CPC/2015 sobre o valor dado à causa, de R$ 4.427.500,00 (quatro milhões
quatrocentos e vinte e sete mil e quinhentos reais), a título de honorários sucumbenciais, importaria
em uma quantia extremamente elevada, não condizente com o trabalho realizado pelos patronos, o
que poderia dar ensejo a uma remuneração desproporcional aos mesmos.
Observando-se os critérios traçados nos incisos I a IV, do §2º do art. 85 do CPC, tem-se que,
apesar do manifesto cuidado e dedicação dos advogados, a ação não demandou a realização de audiência ou a produção de prova pericial, nem mesmo foram interpostos recursos pelos ora apelantes no
curso da demanda.
Ademais, deve-se considerar que não houve condenação, tendo ocorrido a extinção do feito logo
após a apresentação das defesas, o que resultou na ausência da necessidade de dilação probatória complexa.
Oportuno ressaltar que os honorários advocatícios devem representar verba que valore a dignidade do trabalho do profissional sem, contudo, implicar em meio que gere locupletamento indevido.
A razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve sempre nortear o seu
arbitramento, motivo pelo qual se impõe a manutenção da aludida verba no presente caso, nos moldes
arbitrado pelo juízo singular.
Dito isso, nos termos do art. 85, §8º, do CPC, bem como em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, devem ser mantidos os honorários de sucumbência fixados em R$
88.550,00 (oitenta e oito mil, quinhentos e cinquenta reais), valor este que deverá ser dividido igualitariamente entre os embargados, ora apelantes.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a sentença
vergastada.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8036213-53.2020.805.0000. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 07/06/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
DECISÃO A QUO QUE ORDENOU A PENHORA VIA BACENJUD SOBRE
VERBA SALARIAL IMPOSSIBILIDADE.IMPENHORABILIDADE. REGRAMENTO DO ART. 833, IV DO CPC/15. PEDIDO DE PENHORA DE 30%
DO SALÁRIO. DESCABIMENTO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA SUA FAMÍLIA NÃO COMPROVADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 803621353.2020.805.0000, figurando como agravante EBNEZER DE SOUZA e agravada ANA CLAUDIA
FONSECA DE SOUZA.
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ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos
do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EBNEZER DE SOUZA contra decisão (ID.
1167253) proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais
e Acidente de Trabalho de Lauro de Freitas, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida
por ANA CLAUDIA FONSECA DE SOUZA, decidiu, nos seguintes termos:
“(…) NÃO vejo qualquer necessidade de reconsideração de ID 84766464 quanto a oitiva da excepta
(exceção de pré-executividade, proposta pelo executado no ID 83610084), sob pena de se ferir de morte
o princípio constitucional do contraditório e ampla defesa.
Ademais, os bloqueios de numerários são todos realizados por esta magistrada e não ordenou bloqueio
de salário algum, de quem quer que seja.
A parte, se está inconformada, deve usar dos meios legais para reformar o ato mencionado linhas
acima, pois nada, nada mesmo, que se alegue, por petição ou por meios eletrônicos disponíveis e conhecidos, fará este Juízo mudar seu convencimento em violação a Lei Maior, o que só tem atrasado o
desfecho da causa, culminando, por fim, precluindo o seu direito. (...)”

Irresignado, o executado interpôs o presente agravo de instrumento alegando, em síntese, a
impossibilidade de bloqueio da sua conta corrente, na qual recebe a sua verba salarial.
Afirma que o referido bloqueio se deu em decorrência da Execução de Título Extrajudicial
movida pela ora agravada. Contudo, o mesmo incidiu sobre o salário do executado/agravante, ficando
este impossibilitado de efetuar o pagamento das despesas mensais, o que comprometeu a sua subsistência e da sua família.
Sustenta o agravante ser idoso e possuir tratamento com medicamentos de uso contínuo.
Ademais, argumenta acerca da impenhorabilidade da verba salarial, nos termos do art. 833, IV
do CPC/15.
Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que “se opere a imediata a retirada de toda ordem de bloqueio incidente sobre a conta de recebimento do salário do executado: Banco do Brasil agência:3466; conta 8824-2, Titularidade de: EBENEZER DE SOUZA, com a
consequente liberação da quantia bloqueada de R$ 13.040,88 (treze mil e quarenta reais e oitenta e
oito centavos), referente ao salário do executado, nos termos do artigo 300 do CPC.”
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Em decisão de ID - 12340307, foi concedido os efeitos da tutela recursal requerida.
Devidamente intimada, a agravada apresentou contrarrazões ao recurso, refutando os argumentos do recorrente e defendendo a possibilidade de penhora parcial do salário. Ao final requer a
manutenção do bloqueio realizado, de forma parcial, correspondente a 30% (trinta por cento) do salário do executado (ID 132021944)
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 931, do Novo Código de Processo Civil, para inclusão do
feito em pauta de julgamento, salientando que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos
termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.
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VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, tendo o recorrente, inclusive, efetuado o
devido preparo (ID 12285828), conheço do presente recurso de Agravo de Instrumento.
Cuida-se, na origem, de Execução de Título Extrajudicial movida por ANA CLAUDIA FONSECA DE SOUZA, ora agravada, em face de EBNEZER DE SOUZA, ora agravante, na qual objetiva
a autora o cumprimento pelo réu do acordo extrajudicial firmado entre as partes.
Iniciada a persecução executória e constatado que o executado não efetuou o pagamento do
valor executado ou mesmo apresentou bens que bastem à satisfação da dívida, foi determinado pelo a
quo a realização da penhora online.
O executado/agravante, apresentou exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência do
bloqueio incidente sobre verba salarial. O juízo singular, por sua vez, determinou a intimação da parte
contrária para se manifestar sobre a exceção.
Apresentado pelo executado/recorrente pedido de reconsideração o mesmo foi indeferido pelo
a quo, ensejando a interposição deste recurso.
Feita esta digressão, necessária para a correta compreensão da demanda, passa-se à análise da
presente irresignação recursal.
Trata-se de pedido formulado pelo executado/agravante, no processo principal, de desbloqueio
da sua conta bancária após ordem de penhora ter recaído sobre os seus vencimentos do mês de novembro de 2020, revelando a natureza alimentar do valor bloqueado. Nada obstante a inexistência de
análise do mérito até a presente data, a Magistrada a quo entendeu que não houve ordem de bloqueio
de numerários sobre a conta salário do recorrente e, por conseguinte, manteve indisponível a quantia
questionada pelo executado, ora recorrente,
Entretanto, o agravante logrou demonstrar que houve bloqueio em sua Conta Corrente nº
8824-2, agência:3466, Banco do Brasil, Titularidade de: EBENEZER DE SOUZA, a qual é destinada
à percepção seus vencimentos, conforme documentação ID - 12118709/ ID - 12118759.
De fato, o art. 833, IV, do CPC/2015, classifica como impenhorável os vencimentos, senão vejamos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
[...]
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de
terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”;

Este também é entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, consoante
julgados abaixo colacionados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. PENHORA DE VERBA ALIMENTAR. PERCENTUAL
DE 30%. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC.
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4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos
vencimentos, soldos e salários, é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/15, quando se tratar de
penhora para pagamento de prestações alimentícias, que, a toda evidência, não se trata a hipótese dos
autos. Precedentes.
6. A gravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1650689/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA
DE RENDA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ATUAÇÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL
FUNDADA EM BASE FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVENTOS RECEBIDOS PELO DEVEDOR
INFERIORES A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão entendeu que não se mostravam presentes motivos aptos a afastar a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do novo CPC. Aplicação da Súmula 7/STJ.
2. A jurisprudência vem entendendo que “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos,
dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das
pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo
e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c
o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer
origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de
qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores
a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor
e de sua família” (REsp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
em 26/2/2019).
3. O aresto estadual está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior, atraindo-se os
termos da Súmula 83/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1838129/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/03/2020, DJe 30/03/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO
À PENHORA EM DINHEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR BLOQUEADO
É PROVENIENTE DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO REFORMADA
PARCIALMENTE. 1. Em suma, tratam os autos de execução de título extrajudicial originada de conversão em ação de busca e apreensão, na qual se busca o adimplemento de contrato de alienação fiduciária firmado para a aquisição de uma motocicleta. Efetivada constrição patrimonial via BACENJUD,
o executado a impugnando alegando proteção legal. 2. O art. 833, inciso IV, do NCPC, aponta para
a impenhorabilidade dos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por
liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador
autônomo e os honorários de profissional liberal. 3. No caso concreto, o estudo dos extratos bancários
apresentados aponta que a movimentação financeira no Banco do Brasil é compatível com a tese recursal. 4. Com efeito, ainda que se identifique um ou outro depósito de origem desconhecida, são todos
de baixo valor, sendo plausível a argumentação de que correspondem a ajuda familiar para o sustento
do executado. 5. Noutro giro, não foi apresentado um documento sequer referente à conta do Banco
Bradesco, impossibilitando aferir a pertinência da tese de impenhorabilidade também em relação a
essa parcela. 6. Recurso conhecido e provido em parte.
(TJ-BA - AI: 80235844720208050000, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/09/2020)
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE
DESBLOQUEIO DE VALOR. VÍCIO DA PENHORA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART.
649, INCISO IV, DO CPC/73. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. VALOR REFERENTE A
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SOLDO. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJ-BA - APL: 03196338120158050001, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2016)

Nesse contexto, ainda se admita a relativização da regra geral de impenhorabilidade de vencimentos, a mesma não se aplica indiscriminadamente, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso
concreto, de modo a preservar a dignidade do devedor e de sua família, o que, in casu, não ocorreu.
Na espécie, revela-se descabida a apreciação, por esta instância recursal, do pleito da recorrida
para que seja mantido o bloqueio realizado, de forma parcial, correspondente a 30% (trinta por cento)
do salário do executado, ora agravante, uma vez os apontados documentos acostados aos autos não se
mostram suficientes ao deferimento de tal medida (ID 12171855 ID 12171844).
Assim, percebe-se que o pedido da recorrida, em análise, exige maior dilação probatória,
perante o juízo de origem, sendo certo que, enquanto não comprovado que eventual constrição não
representa onerosidade excessiva ao executado, deve ser vedada a penhora sobre os seus vencimentos.
Dessa maneira, diante da restrição da referida verba, de caráter alimentar, pode o agravante
sofrer danos de difícil reparação, como comprometer seu sustento e de sua família, faltar com compromissos financeiros, os que pode vir a lhe gerar, inclusive, outros encargos.
Por conseguinte, configurada a probabilidade do direito, bem como a possibilidade da ocorrência de dano, urge ser concedida a tutela recursal, no sentido de ordenar, por ora, a retirada de
ordem de bloqueio incidente sobre a conta corrente do agravante, destinada a percepção de seus
vencimentos, com o consequente desbloqueio do valor de R$ 13.040,88 (treze mil e quarenta reais e
oitenta e oito centavos).
Diante dessa clara orientação mostra-se imperioso reconhecer que há sinalização de lesão grave
ou de difícil reparação, ou fundamento fático jurídico que dê suporte ao pedido de reforma do decidido.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para reformar a decisão recorrida,
determinando a retirada de ordem de bloqueio incidente sobre a conta corrente do agravante (Banco
do Brasil, AG nº 3466, Conta Corrente Nº 8824-2), com o consequente desbloqueio do valor de R$
13.040,88 (treze mil e quarenta reais e oitenta e oito centavos).
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8001712-39.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 22/06/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE POR COTA DE RESPONSABILIDADE LTDA
COM APURAÇÃO DE HAVERES CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROVA PERICIAL. DATA BASE
PARA APURAÇÃO DE HAVERES DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL A QUE SE REFERE O ART. 1.029 DO CC/2002 E O
INCISO II DO ART. 605 DO CPC/2015. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO
DE DISSOLUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA INEXISTÊNCIA DE
AFFECTIO SOCIETATIS. HAVENDO CUMULAÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, A PROVA PERICIAL DEVE ALCANÇAR, TAMBÉM, OS ALEGADOS
PREJUÍZOS MATERIAIS SOFRIDOS PELA ACIONANTE, COM BASE NOS
FATOS, DATAS E DOCUMENTOS QUE INSTRUEM OS AUTOS, PODENDO
O DOUTO PERITO ANALISÁ-LOS EM RELAÇÃO À PERÍODO ANTERIOR
À PROPOSITURA DE DEMANDA, INCLUSIVE O ANO DE 2000, COMO REQUERIDO PELA PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
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- Ainda que a agravante alegue que a quebra da affectio societatis - autorizadora da
dissolução parcial da sociedade -, tenha decorrido dos alegados atos ilícitos cometidos
pelo sócio agravado, não há que se confundir a apuração de haveres com a apuração
dos prejuízos alegadamente sofridos, em que pese, in casu, ambos haverão de ser objeto da prova pericial, considerando a cumulação de pedidos.
- A ação de dissolução parcial de haveres envolve discussão específica, limitada à superficialidade das questões atinentes a forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres.
- São diversos a causa de pedir e o pedido da ação de apuração de haveres com a ação
de indenização oriundas da má gestão.
- A exteriorização da vontade do sócio, no sentido de se retirar da sociedade configura,
na linha da jurisprudência do STJ, “direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação” (REsp 1403947/MG, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe 30/04/2018). Prerrogativa que lhe confere o artigo 1.029 do Código Civil vigente.
- Tratando-se de dissolução parcial da sociedade limitada por prazo indeterminado, a
data base para apuração de haveres é aquela em que o sócio retirante tenha manifestado sua vontade, reveladora da quebra da affectio societatis.
- Na hipótese do sócio retirante não anexar aos autos a notificação extrajudicial a que
se refere o art. 1.029 do CC/2002 e o inciso II do art. 605 do CPC/2015, a apuração de
haveres deve ter como marco inicial a data do ajuizamento da presente ação de dissolução, haja vista a demonstração inequívoca da inexistência de affectio societatis.
Precedentes do STJ (REsp 646.221/PR e do REsp 1371843/SP).
- Por outro lado, havendo clara cumulação de pedidos formulada na ação que, além
da questão da dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres, envolve
alegações de atos temerários supostamente praticados pelo sócio demandado, a
prova pericial deve alcançar, também, os alegados prejuízos materiais sofridos
pela acionante, com base nos fatos e documentos que instruem os autos, com o
objetivo de lastrear eventual condenação do réu ao pagamento de indenizações por
danos materiais e, quiçá, morais. E, com relação aos alegados prejuízos materiais
sofridos pela agravante, poderá o douto perito analisar fatos e documentos remontados à período anterior à propositura da ação, inclusive do ano de 2000, como
requerido pela autora/agravante.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001712-39.2021.8.05.0000, em que figuram
como agravante DORILEA DE OLIVEIRA SANTOS GONCALVES e como agravados DORILSON DE OLIVEIRA SANTOS e outros.
ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão primeva, no que tange à data base para apuração de haveres da
sócia retirante, determinando, entretanto, que a prova pericial alcance, também, os alegados prejuízos
materiais sofridos pela agravante, podendo o douto perito analisar, neste ponto específico, fatos e
documentos remontados à período anterior à propositura da ação, inclusive do ano de 2000, como
requerido pela autora/agravante, nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Doriléa de Oliveira Santos Gonçalves, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos
autos de ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada contra Dorilson de Oliveira Santos e Santos
Oliveira Transportes e Logística Ltda. - EPP, que considerou a propositura da demanda como data
base para apuração de haveres da sociedade.
Inconformada, a agravante alega que a lide originária foi proposta como decorrência da quebra
da affectio societatis entre os sócios da pessoa jurídica objeto da lide, atribuída à suposta concorrência
desleal estabelecida pelo primeiro réu, a partir da criação de outra empresa, em 2001, no mesmo ramo
de atuação e para a qual teriam sido transferidos “bens, serviços e clientes” da segunda requerida.
Defende que “a definição da data da propositura da ação como data base da perícia, além
de equívoco processual, é por demais prejudicial para a ora agravante”, notadamente porque “após
a propositura da demanda não será possível comprovar a depreciação da SANTOS OLIVEIRA em
favor da evolução da GRANDE LINHA”.
Diz que os fatos estão robustamente comprovados pela documentação carreada à demanda de
origem, inclusive as declarações do simples nacional dos exercícios de 2011 em diante, que revelariam
uma queda substancial dos ganhos de capital da empresa.
Argumenta, ainda, que a data base da perícia, na pior das hipóteses, deve ser aquela em que
o réu encaminhou correspondência eletrônica para a autora, concordando com o rompimento do elemento anímico que unia os sócios, nos idos de 2007, ou em 2014, quando a demandante foi notificada
sobre o interesse do requerido de alienar suas quotas societárias.
Pede, nesses termos, a concessão de tutela de urgência, para “[...] para determinar que a perícia seja realizada no lapso temporal pedido pela ora agravante nas fls. 570 com data base de início
em 2000 já o marco da concorrência desleal é a criação da GRANDE LINHA em 2001, bem como
definido pelo Expert as fls. 717, por ser o período crucial e necessário para confrontar a evolução da
GRANDE LINHA em equivalente proporcionalidade com a dilapidação da SANTOS OLIVEIRA”. No
mérito, pugna pela reforma do decisum impugnado.
Por meio da decisão ID nº 12879045, a então Relatora, Desa. Dinalva Gomes Laranjeira
Pimentel, deferiu, em parte a tutela de urgência vindicada, para: “[...] manter a decisão primeva,
no que tange à data base para apuração de haveres da sócia retirante, determinando, entretanto,
que a prova pericial alcance, também, os alegados prejuízos materiais sofridos pela agravante,
com base nos fatos e documentos que instruem os autos, facultando ao julgador, se assim entender
pertinente, limitar a prova pericial à apuração de haveres e postergar a análise dos prejuízos para
a liquidação de sentença.”
Em face da referida decisão, opôs a agravante embargos declaratórios, que restaram acolhidos
parcialmente, “[...] para integrar a decisão ID nº 12879045 apenas na parte em que determinou que
a prova pericial alcance, também, os alegados prejuízos materiais sofridos pela agravante, consignando-se que poderá o douto perito analisar fatos e documentos remontados à período anterior à
propositura da ação, inclusive do ano de 2000.” (8001712-39.2021.8.05.0000.1.EDCiv).
Não houve manifestação do(a) agravado(a) nem do Juiz “a quo”.
Pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça encartado no ID nº 9971619, pelo desprovimento do presente agravo.
Em cumprimento ao art. 931, do CPC/2015, restituo os autos à Secretaria, com relatório, ao
tempo em que solicito dia para julgamento, salientando a possibilidade de sustentação oral, nos termos do art. 937, VIII, do CPC/2015.
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VOTO
Conforme exposto no relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Doriléa de
Oliveira Santos Gonçalves, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada contra
Dorilson de Oliveira Santos e Santos Oliveira Transportes e Logística Ltda. - EPP, que considerou a
propositura da demanda como data base para apuração de haveres da sociedade.
De plano, impende salientar que, em sede de agravo de instrumento, a apreciação se limita a
um juízo perfunctório, no qual será aferido o acerto da decisão proferida em sede liminar pelo magistrado de origem. Desta forma, não cabe o esgotamento da matéria ou a apreciação definitiva da
questão nesta via recursal, mas a sua apreciação à luz do atual momento processual.
Pretende a agravante, em suma, a fixação da data base da perícia a ser realizada na origem em
2000, sob o fundamento de que o marco da concorrência desleal supostamente perpetrada pelo sócio
agravado foi a criação da GRANDE LINHA, em 2001.
De plano, necessário esclarecer que a ação de origem envolve clara cumulação de pedidos:
dissolução parcial da sociedade com apuração dos haveres da sócia retirante (ora agravante); e indenização por danos morais e materiais em face de concorrência desleal supostamente perpetrada pelo
sócio agravado.
Ainda que a agravante alegue que a quebra da affectio societatis - autorizadora da dissolução parcial da sociedade -, tenha decorrido dos alegados atos ilícitos cometidos pelo sócio agravado, não há que se confundir a apuração de haveres com a apuração dos prejuízos alegadamente
sofridos, em que pese, in casu, ambos haverão de ser objeto da prova pericial, considerando a
cumulação de pedidos.
DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. APURAÇÃO DE HAVERES EM FAVOR
DA SÓCIA RETIRANTE.
Conforme entendimento claramente manifestado pelo Superior Tribunal de Justiça, a ação de
dissolução parcial de haveres envolve discussão específica, limitada à superficialidade das questões
atinentes a forma de apuração do patrimônio contábil e seus haveres.
A propósito da dissolução parcial de sociedade, prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 599. A ação de dissolução parcial de sociedade pode ter por objeto:
I - a resolução da sociedade empresária contratual ou simples em relação ao sócio falecido, excluído ou
que exerceu o direito de retirada ou recesso; e
II - a apuração dos haveres do sócio falecido, excluído ou que exerceu o direito de retirada ou recesso;
ou
III - somente a resolução ou a apuração de haveres.”

Assim, mesmo que na ação em referência tenha havido cumulação de demandas, é preciso
destacar serem diversos a causa de pedir e o pedido da ação de apuração de haveres com a ação de
indenização oriundas da má gestão:
“Apuração de haveres. Indenização. Coisa julgada. 1. Diversos causa de pedir e pedido na ação de
apuração de haveres e na ação de indenização, não há falar em coisa julgada, devendo prosseguir a indenizatória. 2. Recurso especial não conhecido. (REsp 488.872/DF, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/08/2003, DJ 23/08/2004, p. 228)”
(grifou-se).
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Com base nessa premissa é que consignou o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, no julgamento do REsp 1444790/SP (julgado em 26/08/2014, DJe 25/09/2014):
“[...] Sobreleva notar, ademais, que a ação de dissolução parcial de haveres é contenda deveras específica, que se limita à superficialidade das questões atinentes a forma de apuração do patrimônio contábil
e seus haveres - seja adotando o contrato social, seja em balanço especialmente levantado -, sumarizando o seu conhecimento, limitada em sua extensão e/ou profundidade. Aliás, muitos entendem se
enquadrar como um mero procedimento de jurisdição voluntária, como adverte a doutrina;
[…]
De fato, apesar de não chegar ao extremo de apontar como um mero procedimento homologatório, é
de se reconhecer que, no tipo de litígio em questão, há um corte ao conhecimento judicial voltado a,
como o próprio nome diz, “apuração de haveres” ao tempo da dissolução, isto é, a cognição é limitada
a questões atinentes à dissolução parcial da sociedade, quais sejam: avaliação dos bens que integram o
ativo, apuração do patrimônio líquido, cômputo dos haveres devidos ao sócio que se afastou da sociedade (inclusão ou não de determinados bens do ativo), critérios de avaliação, montante devido, formas
de pagamento, data-base, dentre outros da mesma seara.
A confusão nos julgados faz saltar aos olhos a problemática da cumulação de pedidos em comento, ora
se referindo a apuração de haveres, ora a indenização por supostos atos ilícitos - com repercussão no
patrimônio e validade de negócios firmados com terceiros -, gerando, talvez, a dificuldade demonstrada pelos demais recorridos na fundamentação de suas razões, justamente querendo discutir a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito restrito da ação de dissolução com apuração de haveres.
Com efeito, discussões sobre eventuais vícios de gestão, sobre atos ultra vires societatis ou ainda abusos ou desvios em atos de administração, concorrência desleal, bem como eventuais artimanhas para
fins de prejudicar determinado sócio, por certo, escapam aos limites objetivos da ação de resolução
que, com a análise da situação patrimonial da sociedade, terá a função de apurar os cabedais do sócio
egresso e, ao mesmo tempo, permitir o prosseguimento da sociedade empresária, com eventual preservação da empresa.
[…]
Portanto, penso que a presente lide, no tocante a eventual indenização por descumprimento contratual,
concorrência desleal, uso indevido da firma social, desvio de capital, há de ser apurado, se for o caso,
por meio de ação própria, permitindo ampla defesa e produção de provas aos réus e chamando à lide
possíveis terceiros prejudicados, sob pena de desvirtuar a dissolução em comento.”

De fato, in casu, especificamente quanto à contenda de apuração dos haveres decorrentes
da dissolução parcial da sociedade, considerando que o pedido de retirada do quadro societário formulado na origem pela agravante se deu no sentido de que houve a quebra da affectio societatis, é
irrelevante para efeito desta específica pretensão autoral a comprovação de qual dos sócios se viu
responsável pela quebra do elemento subjetivo motivador da formação da empresa. A perquirição
de culpa ou responsabilidade nos termos agitados pela parte autora/agravante somente se justificaria
acaso se tratasse de pretensão dirigida a dissolução societária por exclusão compulsória de sócio, o
que não é o caso.
Nas palavras de Fábio Ulhoa Coelho, “a exteriorização da vontade do sócio, no sentido
de se retirar da sociedade, é já suficiente para operar o desligamento, porque não está o ato sujeito a qualquer outra condição”. (in Curso de Direito Comercial, Vol. 2, Ed. Saraiva, 14ª edição,
2010, p. 449).
Tal ato, unilateralmente praticado, é, por si só, suficiente ao afastamento do sócio da empresa,
uma vez que configura, na linha da jurisprudência do STJ, “direito potestativo à luz dos princípios da
autonomia da vontade e da liberdade de associação” (REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
Prescinde-se, destarte, de ordem judicial expressa, bastando o sócio demonstrar seu interesse
em retirar-se da sociedade, inclusive extrajudicialmente, exercendo a prerrogativa que lhe confere o
artigo 1.029 do Código Civil vigente, de seguinte teor:
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“Art. 1.029. Além dos casos previstos na lei ou no contrato, qualquer sócio pode retirar-se da sociedade; se de prazo indeterminado, mediante notificação aos demais sócios, com antecedência mínima de
sessenta dias; se de prazo determinado, provando judicialmente justa causa.”

Tratando-se, pois, de dissolução parcial da sociedade limitada por prazo indeterminado, a
data base para apuração de haveres é aquela em que o sócio retirante tenha manifestado sua vontade,
reveladora da quebra da affectio societatis.
Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa. Prevê o Código de
Processo Civil:
“Art. 604. Para apuração dos haveres, o juiz:
I - fixará a data da resolução da sociedade;
II - definirá o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social; e
III - nomeará o perito.
[...]
Art. 605. A data da resolução da sociedade será:
I - no caso de falecimento do sócio, a do óbito;
II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação
do sócio retirante;
III - no recesso, o dia do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio dissidente;
IV - na retirada por justa causa de sociedade por prazo determinado e na exclusão judicial de sócio, a
do trânsito em julgado da decisão que dissolver a sociedade; e
V - na exclusão extrajudicial, a data da assembleia ou da reunião de sócios que a tiver deliberado.”

À propósito, vejamos os precedentes:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA DE
PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. PRAZO DE 60 DIAS.
1. Ação distribuída em 18/12/2009. Recursos especiais interpostos em 4/9/2017 e 18/9/2017. Autos
conclusos à Relatora em 17/4/2018.
2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de
dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado.
3. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode
ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC.
4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso
temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
(REsp 1735360/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
12/03/2019, DJe 15/03/2019)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIETÁRIO. DISSOLUÇÃO PARCIAL.
SOCIEDADE LIMITADA. TEMPO INDETERMINADO. RETIRADA DO SÓCIO. DIREITO POTESTATIVO. AUTONOMIA DA VONTADE. APURAÇÃO DE HAVERES. DATA-BASE. ARTIGO
1.029 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PRÉVIA. POSTERGAÇÃO. 60 (SESSENTA) DIAS. ENUNCIADO Nº 13 - I JORNADA DE DIREITO COMERCIAL - CJF.
ART. 605, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O direito de retirada imotivada de sócio de sociedade limitada por tempo indeterminado constitui
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direito potestativo à luz dos princípios da autonomia da vontade e da liberdade de associação.
3. Quando o direito de retirada é exteriorizado por meio de notificação extrajudicial, a apuração de
haveres tem como data-base o recebimento do ato pela empresa.
4. O direito de recesso deve respeitar o lapso temporal mínimo de 60 (sessenta) dias, conforme o teor
do art. 1.029 do CC/2002.
5. No caso concreto, em virtude do envio de notificação realizando o direito de retirada, o termo final
para a apuração de haveres é, no mínimo, o sexagésimo dia, a contar do recebimento da notificação
extrajudicial pela sociedade. 6. A decisão que decretar a dissolução parcial da sociedade deverá indicar
a data de desligamento do sócio e o critério de apuração de haveres (Enunciado nº 13 da I Jornada de
Direito Comercial - CJF). 7. O Código de Processo Civil de 2015 prevê expressamente que, na retirada
imotivada do sócio, a data da resolução da sociedade é o sexagésimo dia após o recebimento pela sociedade da notificação do sócio retirante (art. 605, inciso II).
8. Recurso especial provido.
(REsp 1403947/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
535 E 538 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE TEMA PARA PREQUESTIONAMENTO. AUSENTE. ENUNCIADO N. 98/STJ. INAPLICABILIDADE. 2. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA. DIREITO POTESTATIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E ATENDIMENTO DE
PRAZO LEGAL. ART. 1.029 DO CC. DATA-BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES. 3. PAGAMENTO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONGESIMAL PARA
PAGAMENTO. 1.031. 4. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DA SÓCIA RETIRANTE IMPROVIDO.
1. Ação de dissolução parcial de sociedade ajuizada por sócio retirante contra a sociedade limitada e
os demais sócios, a fim de obter a apuração dos haveres devidos.
2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/1973, porque fundamentado de forma expressa e coerente, a
rejeição dos embargos de declaração não implica em violação de dispositivo legal.
3. Do mesmo modo, não há violação do art. 538 do CPC/1973 quando os embargos de declaração
opostos não deduzem questão cujo prequestionamento se faria necessário, não se aplicando, por consequência, o afastamento da multa na forma do enunciado n. 98 da Súmula do STJ.
2. O direito de retirada de sociedade constituída por tempo indeterminado, a partir do Código Civil
de 2002, é direito potestativo que pode ser exercido mediante a simples notificação com antecedência mínima de sessenta dias (art. 1.209), dispensando a propositura de ação de dissolução parcial
para tal finalidade.
3. Após o decurso do prazo, o contrato societário fica resolvido, de pleno direito, em relação ao sócio
retirante, devendo serem apurados haveres e pagos os valores devidos na forma do art. 1.031 do CC,
considerando-se, pois, termo final daquele prazo como a data-base para apuração dos haveres.
4. Inexistindo acordo e propondo-se ação de dissolução parcial com fins de apuração de haveres, os
juros de mora serão devidos após o transcurso do prazo nonagesimal contado desde a liquidação da
quota devida (art. 1.031, § 2º, do CC). Precedentes.
5. Recurso especial da empresa parcialmente dissolvida parcialmente provido. Recurso especial da
sócia retirante improvido.
(REsp 1602240/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 06/12/2016, DJe 15/12/2016)”

Na hipótese vertente, contudo, a autora/agravante, sócia retirante, não anexou aos autos de
origem a notificação extrajudicial a que se refere o art. 1.029 do CC/2002 e o inciso II do art. 605
do CPC/2015, de modo que, especificamente quanto à data-base de apuração de haveres, andou bem
o Juízo a quo ao definir a data da propositura da ação de dissolução, momento em que a autora demonstrou inequivocamente seu interesse em retirar-se da sociedade, exercendo a prerrogativa que lhe
confere o artigo 1.029 do Código Civil vigente.
Exatamente nesse sentido decidiu-se no Superior Tribunal de Justiça em algumas oportunidades, a exemplo do REsp 646.221/PR e do REsp 1371843/SP. No primeiro, consignou a Ministra

517

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

NANCY ANDRIGHI: “[...] conclui-se que a data base para apuração dos haveres coincide com a
manifestação da vontade do sócio de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado, o que, na hipótese, se deu com o ajuizamento da ação de dissolução parcial.” No segundo,
mesmo entendimento foi o do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO: “[...] Assim, correto o
entendimento adotado pelo Tribunal de origem de que a apuração de haveres deve ter como marco
inicial a data do ajuizamento da presente ação de dissolução, haja vista a demonstração inequívoca
da inexistência de affectio societatis.”. Abaixo, as respectivas ementas dos julgados referenciados:
“Direito societário. Recurso especial. Dissolução parcial de sociedade limitada por tempo indeterminado. Retirada do sócio. Apuração de haveres. Momento.
- A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade
de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado.
- Quando o sócio exerce o direito de retirada de sociedade limitada por tempo indeterminado, a sentença apenas declara a dissolução parcial, gerando, portanto, efeitos ex tunc.
Recurso especial conhecido e provido.
(REsp 646.221/PR, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, REPDJ 08/08/2005, p. 303, DJ
30/05/2005, p. 373)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. CONHECIMENTO DA MATÉRIA IMPUGNADA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DATA BASE PARA APURAÇÃO DE HAVERES.
TÉRMINO DO AFFECTIO SOCIETATIS. PAGAMENTO DE HAVERES. PARCELA ÚNICA. POSSIBILIDADE. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.º 7/STJ. APURAÇÃO DE
HAVERES. LEGITIMIDADE PASSIVA. EXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO INDICADOS. DEFICIENTE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STJ.
1. Ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres ajuizada por sócio minoritário contra a sociedade limitada e o sócio majoritário.
2. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. Ademais, o magistrado não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos deduzidos pelas partes.
3. Nos termos do artigo 515, §§ 1º e 2º, do CPC, o recurso de apelação devolve ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ainda que não resolvida pela sentença. Precedentes do STJ.
4. A apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da
lide e/ou o indeferimento de prova pericial demanda reexame provas.
5. A data-base para apuração dos haveres coincide com o momento em que o sócio manifestar vontade
de se retirar da sociedade limitada estabelecida por tempo indeterminado.
6. O prazo contratual previsto para o pagamento dos haveres do sócio que se retira da sociedade supõe
quantum incontroverso; se houver divergência a respeito, e só for dirimida em ação judicial, cuja tramitação tenha esgotado o aludido prazo, o pagamento dos haveres é exigível de imediato.
7. O reconhecimento da nulidade do laudo pericial esbarra no óbice previsto na Súmula 7/STJ.
8. O valor fixado pelas instâncias ordinárias, a título de honorários advocatícios, somente pode ser
alterado se for excessivo ou irrisório, sob pena de incidência da Súmula 7/STJ.
9. Consoante jurisprudência desta Corte, a retirada de sócio de sociedade por quotas de responsabilidade limitada dá-se pela ação de dissolução parcial, com apuração de haveres, para qual têm de ser
citados não só os demais sócios, mas também a sociedade.
10. A apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da
lide e/ou o indeferimento de prova pericial demanda reexame provas. Incidência da Súmula 7/STJ.
11. Carece do necessário prequestionamento a matéria não debatida pelo Tribunal de origem, ainda que
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opostos embargos de declaração. Incidência da súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
12. Não indicado o dispositivo tido por violado, defeituosa se mostra a fundamentação, obstando a
abertura da via especial, diante da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
13. RECURSOS ESPECIAIS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(REsp 1371843/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014)”

Nesta conformidade, há de se manter a decisão primeva, no que tange à data base para apuração de haveres da sócia retirante.
ALEGAÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Por outro lado, repise-se a clara cumulação de pedidos formulada na origem, que, além da
questão da dissolução parcial da sociedade com apuração de haveres, envolve alegações de atos temerários supostamente praticados pelo sócio demandado, de modo que a prova pericial deve alcançar,
também, os alegados prejuízos materiais sofridos pela agravante, com base nos fatos e documentos
que instruem os autos.
Tanto assim que, ao ser intimada para informar a pretensão na produção de outras provas além
das já constantes nos autos (despacho de fl. 563 dos autos de origem), a autora/agravante apresentou a
petição de fls. 567/571, requerendo, dentre outras diligências:
“e)Análise pericial da empresa dos últimos cinco anos anteriores a propositura da demanda, ou seja,
do ano 2000 ao ano de 2015 e dos anos seguintes à propositura da demanda, isto é, de 2015 até o dia
de início da perícia. Isso porque, depois da propositura desta ação o réu juntou declarações do simples
nacional para justificar que não há mais faturamento e dividendos, bem como afirma ter paralisados
as atividades da empresa mesmo havendo proibição judicial nesse sentido. A prova pericial precisa ser
realizada com base no lapso temporal acima informado e deve consistir em análise contábil, avalição
total da empresa, seus bens, serviços, carteira de clientes, ativos, passivos, balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício, fundo de comércio, valores das marcas e dentre outros materiais
e imateriais que integrem o patrimônio e estabelecimento empresarial.”

Ato contínuo, também tendo havido petição do réu/agravado com pedido de produção de prova pericial, procedeu o Juízo a quo com a nomeação do perito (decisão de fl. 573 dos autos de origem).
Às fls. 716/719, o perito nomeado requereu ao Juízo a intimação da parte para que apresentasse a documentação necessária à elucidação dos quesitos formulados, bem como fosse determinada
a data marco para a apuração de haveres. Foi assim que surgiu a decisão ora agravada, que, além de
determinar à parte ré a juntada dos documentos pelo Sr. perito, informou que iria considerar a data-base para apuração de haveres do sócio retirante a data do ajuizamento da ação, ou seja, 09 de março
de 2015 (fl. 720 dos autos de origem).
Diante desse contexto, e a fim de tornar a prova determinada na origem o mais efetiva possível,
entende-se que assim deve ser interpretada a decisão primeva: a perícia para apuração de haveres deve
observar, como data base, a propositura da ação, mas eventuais prejuízos da agravante devem ser igualmente aquilatados, com base em todos os fatos alegados na inicial e, portanto, nos documentos que a
instruem e naqueles apresentados no curso da lide pelas partes. E, com relação aos alegados prejuízos
materiais sofridos pela agravante, poderá o douto perito analisar fatos e documentos remontados à período anterior à propositura da ação, inclusive do ano de 2000, como requerido pela autora/agravante.
Frise-se que tais supostos prejuízos devem ser também objeto de prova pericial, mas com o
objetivo de lastrear eventual condenação do réu ao pagamento de indenizações por danos materiais
e, quiçá, morais. Caberá ao sentenciante, ao final da lide, por óbvio, decidir sobre a ocorrência desses
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danos, a fim de deliberar sobre as indenizações vindicadas, mas, ao fazê-lo, terá elementos técnicos
para subsidiar a sentença, dispensando novo trabalho pericial em fase seguinte do processo.
Vale frisar, entretanto, que os demais contornos da análise pericial relativa às alegações de
atos temerários supostamente praticados pelo sócio demandado e os seus respectivos prejuízos a serem indenizados, caso haja condenação nesse sentido, poderão ainda ser traçados pelo Juízo primevo,
destinatário da prova, não cabendo esgotar a matéria neste recurso de agravo de instrumento, sob
pena de supressão de instância.
Ante todo exposto, DA-SE PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para manter a decisão primeva, no que tange à data base para apuração de haveres da sócia retirante, determinando, entretanto, que a prova pericial alcance, também, os alegados prejuízos
materiais sofridos pela agravante, podendo o douto perito analisar, neste ponto específico, fatos e
documentos remontados à período anterior à propositura da ação, inclusive do ano de 2000, como
requerido pela autora/agravante.
*****
(TJBA – Apelação nº 0003221-59.2000.8.05.0039. Quinta Câmara Cível. Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Julgado em 21/11/2018)
DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO. ANULAÇÃO DE DELIBERAÇÕES SOCIETÁRIAS. 12 CONTRATOS DE MÚTUO FIRMADOS ENTRE A CONTROLADORA E A COMPANHIA, QUE SERVIRAM PARA AUMENTAR
A PARTICIPAÇÃO DA CONTROLADORA NO CAPITAL SOCIAL POSTERIORMENTE. NULIDADE. ABUSO DE PODER DE CONTROLE. DECISÕES
TOMADAS EM MANIFESTO CONFLITO DE INTERESSES ENTRE A COMPANHIA E A CONTROLADORA. REDUÇÃO INJUSTIFICÁVEL DA PARTICIPAÇÃO DOS MINORITÁRIOS DE 35% PARA 2%. PRELIMINARES REJEITADAS. APELOS IMPROVIDOS.
1. Trata-se de rejulgamento dos Recursos de Apelação, em razão da anulação do acórdão originário pelo STJ;
2. Preliminares de sobrestamento, cerceamento de defesa e nulidade da sentença por
ser extra petita rejeitadas. A sentença não contém nenhum dos vícios apontados;
3. Verifica-se a ocorrência de abuso de poder de controle da CARAÍBA METAIS
como controladora da CIBRAFÉRTIL. A controladora formalizou 12 contratos de mútuo com a companhia, ao invés de buscar recursos no mercado financeiro. Os contratos
foram pactuados de modo desfavorável à companhia. Posteriormente, a controladora
utilizou o poder de controle para deliberar pelo aumento de capital da companhia e
permitir a utilização dos créditos advindos dos empréstimos para a aquisição de ações,
diminuindo sensivelmente o poder de participação dos sócios minoritários;
4. De acordo com o STJ, “a eticidade nas relações interna corporis das companhias é
bem jurídico igualmente digno de tutela […] urge aplicar-se o princípio da confiança,
a fim de resguardar a boa-fé dos sócios minoritários, bem como de toda a comunidade, diante de eventuais situações jurídicas geradas por um comportamento desleal dos
administradores e sócios-controladores das pessoas jurídicas” (REsp 1130103/RJ);
5. Considerando que a controladora não é instituição financeira, não pode atuar com
habitualidade na concessão de empréstimos. São aplicáveis aos contratos por ela formalizados todas as disposições do Decreto 22.626/33;
6. Segundo o STJ, “o art. 170, § 1º, da LSA [...] impede a diluição injustificável dessa
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participação, geralmente, em abuso de poder dos controladores” (REsp 1190755/RJ).
Foi exatamente o que ocorreu no caso concreto. Antes das deliberações impugnadas, a
CARAÍBA METAIS detinha 65% do capital social da CIBRAFÉRTIL e as Apeladas
titularizavam 35% das ações. Após as deliberações sociais impugnadas, a CARAÍBA
METAIS passou a ter 98% do capital e as Apeladas apenas 2%.
7. PRELIMINARES REJEITADAS. DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0003221-59.2000.8.05.0039,
originário da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Camaçari/BA, tendo como Apelantes, CARAIBA METAIS S/A e CIBRAFERTIL - COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES S.A., e, como Apeladas, REDE PARTICIPACOES LTDA. e OUTRAS.
Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER
DOS DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto condutor.
RELATÓRIO
Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos por CARAÍBA METAIS S/A e CIBRAFÉRTIL - COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES S.A. impugnando a sentença
do juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Camaçari/BA, que, nos autos da “Ação ordinária para anular deliberações tomadas em assembleia geral” ajuizada por REDE PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTRAS, julgou procedentes os pedidos da exordial.
Preliminarmente, é devido o esclarecimento de que trata-se do rejulgamento dos recursos apelação. O acórdão originário foi anulado pelo Superior Tribunal de Justiça, em decisão transitada em
julgado, por ser extra petita, como será minuciosamente explicado adiante.
A “ação ordinária para anular deliberações tomadas em assembleia geral” foi ajuizada pelas
Apeladas REDE PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS em 21.01.1998 (fl. 02). Na exordial, afirmaram
que a administração da Apelante CIBRAFÉRTIL sempre coube à Apelante CARAÍBA METAIS, a
qual, estabelecendo padrões de implantação de unidades industriais, fez com que os valores superassem os previstos nos orçamentos da época. Em consequência, optando por não contratar empréstimos
com instituições financeiras, a CARAÍBA METAIS passou a emprestar dinheiro à CIBRAFÉRTIL,
sob condições que as Apeladas consideraram ilegais e destoantes do padrão de mercado.
Por meio da assembleia geral extraordinária do dia 11.08.1997, deliberou-se pelo aumento
de capital social da CIBRAFÉRTIL. Ato contínuo, em assembleia realizada em 06.10.1997, deliberou-se pelo modo de integralização do referido capital subscrito pela CARAÍBA, permitindo a
compensação com os valores advindos dos contratos de mútuo. Em síntese, as Apeladas alegaram
que a CARAÍBA teria abusado do seu poder de controle para capitalizar créditos ilegais e prejudicar os demais acionistas, reduzindo muito o seu poder de participação nas deliberações societárias.
Aduzem também que os contratos de mútuo celebrados continham diversos vícios, como taxas de
juros ilícitas.
Na exordial, as Apeladas concluíram pugnando, em síntese, pela anulação das referidas deliberações pelo aumento do capital social, pela nulidade dos contratos de mútuo e condenação das
Apelantes à reparação dos prejuízos advindos dessa conduta. Nas suas contestações, as Apelantes
refutaram todos os argumentos.
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As Apelantes colacionaram parecer doutrinário opinando pela legalidade da conduta questionada às fls. 109/159, elaborado em conjunto pelos ilustres doutores Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik. Em sentido contrário, as Apeladas juntaram parecer opinando pela ilicitude da conduta, firmado
pelo eminente professor Fábio Konder Comparato (fls. 205/220).
Em julgamento antecipado da lide, o juízo a quo prolatou a sentença de fls. 225/235, julgando
procedentes os pedidos da exordial, nos seguintes termos:
“Assim, a teor de tudo exposto, hei por bem julgar procedentes o pedido formulado na inicial, condenando as rés nos tópicos descritos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”. Para tanto delimito o dano,
a ser ressarcido em favor das autoras, como sendo o valor a ser apurado em liquidação por artigos,
constituídos dos encargos abusivos estipulados nos contratos de mútuo, notadamente os juros acima
do limite legal e a incidência de índices bancários (CDI), além da TR ou TRD. Condeno ainda no
pagamento das custas processuais e nos honorários de advogado na base de 20% sobre o valor da indenização aqui determinada” (fl. 235 – parte dispositiva da sentença).

As Apelantes opuseram Embargos de Declaração contra a sentença, em peça única, às fls.
246/269, que foram rejeitados por meio da decisão de fls. 281/283.
Irresignada, CARAIBA METAIS S/A interpôs Recurso de Apelação às fls. 288/331. Suscitou
três preliminares (I) sobrestamento do processo por inadequação do valor da causa e, consequentemente, da caução ofertada para a finalidade do §1º, alínea “b” do art. 246 da Lei das Sociedades Anônimas;
(II) nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa causado pelo julgamento antecipado da
lide e (III) nulidade da sentença por ser extra petita, abordando questão que não estava incluída na causa
petendi. No mérito, pugnou pela reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
A CIBRAFÉRTIL interpôs Recurso de Apelação às fls. 337/346, pugnando pela reforma da
sentença, sob os mesmos argumentos da primeira apelante.
Devidamente intimadas, REDE PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS apresentaram contrarrazões, em peça única, às fls. 352/376, sem preliminares, pugnando pela manutenção da sentença.
A colenda Terceira Câmara Cível do TJBA, por meio do acórdão de fls. 462/482, publicado
no Dje de 06/08/2001, REJEITOU as preliminares e DEU PROVIMENTO EM PARTE aos apelos,
“reformando a sentença recorrida, para considerar válidos os contratos de mútuo, embora nulas as
cláusulas que estabelecem variação cambial, juros superiores a 12% (doze por cento) ao ano e capitalização para fazer incidir juros simples de 1% (um por cento) ao mês e variação monetária segundo
o INPC, adaptando-se, assim, o contrato aos limites legais e mantida a pactuação da TR ou TRD,
considerando-se válida a assembleia de aumento de capital, indevidas as perdas e danos e o prêmio
consequente, distribuindo-se os ônus da sucumbência à razão de 40% (quarenta por cento) para as
Apelantes e 60% (sessenta por cento) para as Apeladas” (fls. 481/482). O referido julgado foi relatado
pelo eminente Desembargador José Bonifácio Oliveira Lima.
Contra o acórdão, foram opostos Embargos de Declaração pela Apelante CARAÍBA METAIS
(fls. 485/488) e pelas Apeladas (fls. 493/505). Os aclaratórios das Apeladas foram rejeitados por meio
do acórdão de fls. 513/515. A CARAÍBA METAIS opôs novos aclaratórios às fls. 518/521. Os dois
embargos de declaração da CARAÍBA METAIS foram julgados por meio do acórdão de fls. 567/575,
que os acolheu apenas para reforçar a fundamentação, mas sem qualquer modificação no resultado.
As Apeladas interpuseram Recurso Especial às fls. 598/627, em peça conjunta, pugnando pela
nulidade do acórdão da c. Terceira Câmara do TJBA ou por sua reforma, para julgar procedentes todos os pedidos da exordial.
Após o oferecimento de contrarrazões, por meio da decisão de fls. 663/667 o Recurso Especial
foi inadmitido pelo exmo. Desembargador Presidente do TJBA à época. Contra essa decisão, as Apeladas interpuseram o Agravo de Instrumento nº 579456/BA perante o Superior Tribunal de Justiça,
que foi provido para ordenar a remessa dos autos à instância superior.
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Após a recepção dos autos principais pelo STJ, o exmo. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
na qualidade de Relator, proferiu a decisão de fls. 694/697, negando seguimento ao Recurso Especial.
As Apeladas REDE PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTRAS interpuseram Agravo Regimental contra
essa decisão às fls. 700/717, juntando parecer específico do ilustre jurista e exMinistro do STJ Ruy
Rosado de Aguiar Junior às fls. 717-v/737.
Em juízo de retratação, o exmo. Ministro Relator proferiu a decisão de fls. 749/752. Decidiu
que o acórdão da c. Terceira Câmara Cível do TJBA foi extra petita, em razão do acórdão ter acolhido
“argumento veiculado pelas recorridas apenas em sede recursal, de que a capitalização do crédito da recorrida Caraíba Metais S/A havia se dado exclusivamente segundo o valor do principal, aí não incluídos
os encargos do mútuo celebrado” (fl. 750). Na fundamentação, consignou que o acórdão “assentou-se em
premissa fática que não guarda correlação direta com os fatos narrados na petição inicial” (fl. 750-v). Por
isso, admitiu o Recurso Especial e deu-lhe provimento “para, anulando o acórdão recorrido, determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça estadual, a fim de que renove o julgamento da apelação como
entender de direito, dentro dos limites em que a lide foi proposta” (fl. 752).
Contra a referida decisão, as Apelantes CARAÍBA METAIS S/A e CIBRAFÉRTIL interpuseram Agravo Regimental às fls. 754-v/762. Por meio do acórdão de fls. 764-v/770, a colenda Terceira
Turma do STJ negou provimento ao referido recurso. Contra o acórdão, foram opostos Embargos de
Declaração às fls. 772/775, que foram rejeitados pelo acórdão de fls. 785/790.
À fl. 792 foi certificado que o trânsito em julgado do acórdão do STJ ocorreu em 15.11.2014,
com a baixa dos autos ao TJBA.
Por meio do termo de fl. 801, o SECOMGE distribuiu a apelação, por prevenção, em 11.06.2015,
à Terceira Câmara Cível, sob a relatoria da eminente Desembargadora Rosita Falcão de Almeida
Maia. Sua Excelência ordenou a intimação da partes sobre o retorno dos autos por meio do despacho
de fl. 806.
As Apeladas apresentaram a petição de fls. 809/811, pugnando pelo improvimento do recurso
de apelação. Em sentindo contrário, as Apelantes peticionaram às fls. 814/822, reiterando todos os
termos do apelo. Por meio da decisão de fls. 847/849, a eminente Relatora à época decidiu que não
havia prevenção na distribuição, em razão da aposentadoria de todos os três Desembargadores que
participaram do julgamento originário. Por isso, declinou da competência para julgar o feito, determinando a redistribuição por sorteio.
Por meio do termo de fl. 852, em 29.08.2016 o feito foi redistribuído, por sorteio, para a c.
Quinta Câmara Cível do TJBA, sob a relatoria desta Desembargadora. Após detida verificação dos
autos, com o intuito de evitar outras nulidades, foram constatadas incorreções no cadastro da apelação. Por meio do despacho de fl. 857 foi determinada a correção da autuação do feito. Após a ultimação das providências, os autos retornaram conclusos (fl. 859).
O feito foi inicialmente apresentado para julgamento em 01.09.2017. Entretanto, as Apelantes
apresentaram a petição de fls. 864/866, alegando que a Apelada REDE PARTICIPACOES LTDA
encerrou suas atividades e a Apelada BAFERTIL ingressou com pedido de concordata (processo nº
0000964-27.2001.805.0039). Colacionaram os documentos de fls. 868/875. Requereram a suspensão
do feito até a regularização da representação processual. O feito foi retirado de pauta. Devidamente
intimadas, as Apeladas BAFERTIL e J.D. PARTICIPAÇÕES LTDA apresentaram a petição de fls.
882/887, com os documentos de fls. 888/895. Afirmaram que, antes da extinção da REDE PARTICIPAÇÕES LTDA, esta alienou à BAFERTIL “a totalidade das 150 (cento e cinquenta) ações de que era
titular no capital social da CIBRAFERTIL, em conjunto com o direito litigioso objeto desta ação” (fl.
883). Além disso, afirmou que o fato da BAFERTIL encontrar-se em regime de concordata não altera
a situação processual. Afirmou que, atualmente, a “CARAÍBA não é mais acionista nem controladora
da CIBRAFÉRTIL – posição ocupada pela Paribara – Sociedade de Responsabilidade Limitada, que
deverá comparecer ao processo, porque sofrerá os efeitos da coisa julgada”. Requereu o ingresso da
Paribara no feito e a sanção da CIBRAFÉRTIL por ato atentatório à dignidade da Justiça. Por isso,
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pugnou que os Recursos de Apelação sejam julgados, aplicando-se o art. 109 do CPC, pela ocorrência
de substituição processual dos interesses da REDE PARTICIPAÇÕES LTDA pela BAFERTIL.
Em razão dos novos argumentos aduzidos, foi novamente garantido o direito ao contraditório.
As Apelantes apresentaram a petição de fls. 901/904, reiterando os termos da petição anterior e a afirmando a desnecessidade de intervenção da Paribara no feito, em razão do art. 109 do CPC.
VOTO
I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS
Conheço os dois Recursos de Apelação, porque presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
Trata-se de reexame do Recurso de Apelação, em razão de julgamento do STJ que admitiu o
Recurso Especial e deu-lhe provimento “para, anulando o acórdão recorrido, determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de Justiça estadual, a fim de que renove o julgamento da apelação como entender de direito, dentro dos limites em que a lide foi proposta” (fl. 752).
II. DELIMITAÇÃO DAS PARTES: A EFICÁCIA SUBJETIVA DA DECISÃO AO ADQUIRENTE DO DIREITO LITIGIOSO DECORRE DO EFEITO EX LEGE DO ART. 109,
§3º DO CPC
Após as últimas petições das partes, tendo sido garantido rigorosamente o direito ao contraditório, verifica-se que não há qualquer modificação subjetiva a ser realizada na relação processual. O
fundamento jurídico encontra-se no art. 109 do CPC:
Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera
a legitimidade das partes. § 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo
o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.
§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente. § 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao
adquirente ou cessionário.

O art. 109, §3º do CPC estabelece, por efeito direto de lei, a extensão da coisa julgada ao adquirente ou cessionário. Uma vez que a substituição processual só poderia ocorrer de forma voluntária
e as Apelantes não consentiram, o rol de Apelantes é mantido com a CARAIBA METAIS S/A e a
CIBRAFERTIL - COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES S.A. Essas pessoas jurídicas é que, eventualmente, na qualidade de alienantes, poderão responder, por meio de ação própria,
à PARIBARA, caso haja algum prejuízo. O referido dispositivo legal confere segurança jurídica às
Apeladas acerca dos efeitos da coisa julgada.
Em relação ao rol de Apelados, tampouco há qualquer modificação a ser feita. O fato da BAFERTIL encontrar-se em regime de concordata não altera a situação processual. A dissolução da REDE
PARTICIPAÇÕES LTDA também não influi na relação processual, uma vez que tem advogados constituídos nos autos e o documento de fl. 890 comprova a responsabilidade da liquidante pelo “ativo e
passivo porventura supervenientes”. Os mandatos judiciais anteriormente outorgados não perderam a
validade. Caso a liquidante entenda por bem, a qualquer momento, poderá constituir novos patronos.
Só haveria defeito processual se não houvesse nos autos o esclarecimento acerca da gestão do patrimônio da pessoa jurídica extinta. A consequência seria, no máximo, a sua exclusão da lide.
A BAFERTIL adquiriu a totalidade das 150 (cento e cinquenta) ações de que a REDE PARTICIPAÇÕES era titular no capital social da CIBRAFERTIL, em conjunto com o direito litigioso
objeto desta ação (fl. 883). Considerando que a BAFERTIL já integra a lide, os Apelantes não tem
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como se opor acerca de sua participação no processo. Sendo assim, as partes do processo permanecem inalteradas, havendo a garantia legal do art. 109, §3º do CPC acerca da eficácia da coisa julgada
para eventuais adquirentes. A disciplina do art. 109 do CPC garante exatamente que a marcha dos
processos não seja indevidamente interrompida em razão de alienações que transfiram a titularidade
do seu objeto litigioso.
Não foi verificado nenhum ato atentatório contra a dignidade da Justiça nos autos, por isso
indefere-se o respectivo pedido de imposição de multa. Vencidas todas as questões postas pelas partes
nas últimas petições, passa-se ao exame das preliminares recursais.
III. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES
Não assiste razão às Apelantes em nenhuma das três preliminares suscitadas.
Na primeira preliminar, as Apelantes sustentam que seria devido o sobrestamento do processo
por inadequação do valor da causa e, consequentemente, da caução ofertada para a finalidade do §1º,
alínea “b” do art. 246 da Lei das Sociedades Anônimas. A discussão sobre o valor da causa pelas vias
próprias não é apta para suspender a tramitação do feito. Ademais, a caução devida “pelas custas e
honorários de advogado devidos no caso de vir a ação ser julgada improcedente”, nos termos do §1º,
alínea “b” do art. 246 da Lei das Sociedades Anônimas, não foi tempestivamente impugnada pelas
Apelantes, o que leva à preclusão.
Em relação à segunda preliminar, de nulidade da sentença em razão de suposto cerceamento
de defesa causado pelo julgamento antecipado da lide, tampouco assiste razão às Apelantes. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica o acerto da sentença. É lícito o julgamento antecipado da lide quando o juiz verifica que já existem elementos suficientes para a sua decisão:
1. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento. A inversão do julgado
no ponto encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. (AgRg no REsp 1428005/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 19/04/2016 – Excerto da
ementa com grifos aditados)
2. Esta Corte Superior já firmou a orientação de que não ocorre cerceamento de defesa na hipótese
de julgamento antecipado da lide, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado do
Juiz. Precedentes: AgRg no REsp. 1.574.755/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.3.2016; AgRg no
REsp. 1.185.079/AM, Rel. Min. HAROLDO RODRIGUES, DJe 26.10.2011; AgRg no AREsp. 38.512/
SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 24.10.2011. (AgRg no REsp 1457635/CE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe
21/06/2016 - Excerto da ementa com grifos aditados).

Em relação à terceira e última preliminar, de nulidade da sentença por ser extra petita, abordando questão que não estava incluída na causa petendi, referente ao valor atribuído às ações emitidas
em decorrência do aumento de capital, as Apelante também não têm razão. A fundamentação não tem
qualquer vício. Ademais, como já foi explicitado de forma minudente no relatório, a parte dispositiva
da sentença reporta-se aos pedidos da exordial, mencionando-os pelas letras em que foram apresentados, preservando completamente a congruência com a causa de pedir.
Ante o exposto, REJEITO as três preliminares e passo a examinar o mérito da apelação.
IV. OCORRÊNCIA DE ABUSO DE PODER DE CONTROLE PELA CARAÍBA METAIS, QUE ATUOU EM EVIDENTE CONFLITO DE INTERESSES COM A COMPANHIA
CONTROLADA, A CIBRAFÉRTIL, E OS DEMAIS ACIONISTAS
A principal imputação contida na exordial é de que a CARAÍBA METAIS teria abusado do
seu poder de controladora, em prejuízo dos demais acionistas da CIBRAFÉRTIL, por ter integraliza525
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do um significativo volume de ações por meio da compensação de créditos originários de contratos de
mútuo feneratício que foram pactuados com taxas superiores ao que é permitido por lei.
A questão é juridicamente complexa, sendo devido o registro positivo da elevada qualidade
técnica da sentença impugnada e das peças processuais das partes. Foram carreados aos autos, inclusive, pareceres de notáveis juristas para auxiliar na elucidação das questões. A favor da tese das
Apelantes, pela legalidade da conduta, consta o parecer de fls. 109/159, elaborado em conjunto pelos
ilustres doutores Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik. Em sentido contrário, os Apelados juntaram
dois pareceres opinando pela ilegalidade das deliberações, firmados pelo eminente professor Fábio
Konder Comparato (fls. 205/220) e pelo ilustre jurista e ex-Ministro do STJ Ruy Rosado de Aguiar
Junior (fls. 717-v/737).
Para decidir sobre a questão, primeiro é preciso estabelecer se a CARAÍBA METAIS efetivamente atuava como controladora da CIBRAFÉRTIL. A resposta é positiva, tendo em vista o que foi
escrito na própria contestação da CARAÍBA METAIS, tornando o fato incontroverso:
“E, neste particular, cumpre notar que a primeira Ré não adquiriu o controle por intermédio do aumento de capital, como exposto. Assim, previamente ao aumento de capital, os Autores, caso dissentissem
da primeira Ré em assembleia, seriam voto vencido a razão de sessenta e cinco por cento para trinta e
cinco e, após o aumento, passariam a ser vencidos a razão de noventa e nove para um. Na prática, em
ambas as situações, para todos os efeitos práticos, vencidos seriam.” (fl. 103 – excerto da contestação
da Caraíba Metas – grifos aditados)

O controle da companhia encontra-se bem delineado nos autos, como exige a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, para fins de responsabilização:
10. É de curial importância reiterar que, principalmente nas sociedades anônimas, impera a regra de
que apenas os administradores da companhia e seu acionista controlador podem ser responsabilizados
pelos atos de gestão e pela utilização abusiva do poder; sendo certo, ainda, que a responsabilização
deste último exige prova robusta de que esse acionista use efetivamente o seu poder para dirigir as
atividades sociais e orientar os órgãos da companhia. (REsp 1412997/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 26/10/2015 - Excerto da ementa com
grifos aditados)

A caracterização do acionista controlador é definida pelo art. 116 da Lei nº 6404/1976 (Lei de
S.A.), que delineia em seu parágrafo único qual é o padrão de conduta a ser adotado na condução das
companhias:
Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas
vinculadas por acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe
assegurem, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder
de eleger a maioria dos administradores da companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir
as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos da companhia. Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir
sua função social, e tem deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente
respeitar e atender.

Decidiu com acerto o juízo a quo ao definir que efetivamente ocorreu o abuso de controle no
caso concreto. A companhia CIBRAFÉRTIL era controlada pela CARAÍBA METAIS. Diante da
escassez de recursos, o ordinário é que as empresas busquem soluções no mercado financeiro, mediante a contratação de empréstimos com amortização prolongada. Tratando-se de uma S.A., também
poderia recorrer a outros expedientes, como emitir debêntures ou realizar a capitalização mediante
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a subscrição de aumento de capital. A conduta de formalizar empréstimos entre a controladora e a
companhia desvia do padrão delineado pelo parágrafo único do art. 116 da LSA. Nesse sentido, foram
elucidativos o seguintes trechos do parecer do Professor Fábio Konder Comparato:
“É claramente inapropriado que o acionista controlador decida financiar pessoalmente os investimentos
da companhia em ativos permanentes mediante empréstimos pecuniários, ao invés de capitalizá-la diretamente pela subscrição de aumento de capital” (fl. 210 – excerto do Parecer de Fábio Konder Comparato)
“...aquilo que podia e devia ter sido feito diretamente e sem custo algum para a companhia, sem prejuízo para os demais acionistas, acabou sendo feito indiretamente, por um injustificável desvio operacional, em condições excessivamente custosas para a sociedade e ruinosas para os não-controladores” (fl.
211 – excerto do Parecer de Fábio Konder Comparato).

A conduta da CARAÍBA METAIS é enquadrável em variadas hipóteses legais de exercício
abusivo do poder de controle previstas no art. 117 da LSA, notadamente nas alíneas “C” e “F” do
parágrafo primeiro:
Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder.
§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: [...] c) promover alteração estatutária, emissão de
valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia
e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos investidores em
valores mobiliários emitidos pela companhia; [...] f) contratar com a companhia, diretamente ou através
de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas;

Na fundamentação da sentença, o juízo a quo demonstrou minúcias da questão, de forma a
evidenciar as excessivas vantagens obtidas pela CARAÍBA no negócio impugnado, em detrimento
dos interesses da companhia e dos demais acionistas:
“Interessante ainda destacar o fato de que incorporado ao aumento de capital encontrava-se inserido
os encargos provenientes dos contratos de mútuo, os quais não ingressaram no patrimônio social. Com
efeito, quando se estabeleceu a compensação do crédito da empresa majoritária, como mecanismo
apto a aquisição das ações defluentes do aumento de capital, levou-se em consideração a totalidade do
crédito, ou seja, o principal acrescido dos juros e outros títulos, sem que, para tanto, esses elementos
integrassem o patrimônio da Cibrafértil. Nada mais esdrúxulo, data venia. No precisos termos do §2º
do art. 171 da Lei das S/A, o crédito capitalizado da controladora a ela seria destinado e não à companhia, reforçando ainda mais a ideia de aumento de capital fictício ou, quando muito, extravagante. Isto
significa dizer que as ações, cuja negociação não se daria em bolsa ou no mercado de balcão por ser
fechada a sociedade, além de não capitalizar integralmente a companhia, apresentou valor ilusório, não
palpável•h (fl. 231 – excerto da sentença – grifos aditados)

O conflito de interesses entre a controladora CARAÍBA METAIS e a companhia CIBRAFÉRTIL é evidente. O art. 115, parágrafo 1º da LSA auxilia no esclarecimento da questão, no sentido
de que, diante do seu interesse próprio flagrante, a CARAÍBA METAIS sequer poderia votar sobre a
matéria nas assembleias:
Art. 115... § 1º o acionista não poderá votar nas deliberações da assembléiageral relativas ao laudo de
avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social e à aprovação de suas contas
como administrador, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular, ou em
que tiver interesse conflitante com o da companhia.

As deliberações sociais foram viciadas pelo interesse da controladora, que aduziu na própria
contestação, em trecho já transcrito, que as Apeladas “na prática, em ambas as situações, para todos
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os efeitos práticos, vencidos seriam” (fl. 103). Nesses casos, em que a controladora contraria disposições legais, prejudicando ou colocando em risco a saúde financeira da companhia e as posições dos
demais acionistas, é devida a intervenção do Poder Judiciário para anular as deliberações sociais
viciadas. Trata-se da aplicação direta do parágrafo 4º do artigo 115 da LSA:
Art. 115... § 4º A deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante
com o da companhia é anulável; o acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver auferido.

A jurisprudência do STJ evidencia, inclusive, que a eticidade nas relações interna corporis das
companhias deve ser tutelada, sobretudo nos casos de frustração da confiança depositada pelos sócios
minoritários nos sócios controladores:
10. No atual cenário da economia nacional e internacional, altamente dependente da saúde financeira
do setor empresarial, a eticidade nas relações interna corporis das companhias é bem jurídico igualmente digno de tutela, por meio do estímulo à segurança e à transparência das operações financeiras.
Por tais motivos, urge aplicarse o princípio da confiança, a fim de resguardar a boa-fé dos sócios minoritários, bem como de toda a comunidade, diante de eventuais situações jurídicas geradas por um comportamento desleal dos administradores e sócios-controladores das pessoas jurídicas. (REsp 1130103/
RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 30/08/2010
- Excerto da ementa com grifos aditados)

Nas sociedades por ações, o mínimo que os sócios minoritários esperam é que o controlador
atue dentro dos parâmetros de licitude, visando os interesses da própria companhia. Verificando-se,
como ocorreu no caso concreto, que decisões societárias da companhia foram tomadas visando benefícios para a controladora, em detrimento dos demais acionistas, torna-se evidente a necessidade
de anulação dessas deliberações. Sendo assim, resta INDEFERIDO o pedido recursal que visava a
declaração de validade das deliberações.
V. O CRITÉRIO ADOTADO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DAS AÇÕES NO AUMENTO DE CAPITAL NÃO É O FATOR DETERMINANTE PARA A INVALIDAÇÃO DAS
DELIBERAÇÕES IMPUGNADAS, MAS SIM O ABUSO DE CONTROLE E O CONFLITO
DE INTERESSES
Esclarece-se que o critério adotado para a fixação do valor das ações no aumento de capital
não é o fator decisivo para a invalidação das deliberações que foram impugnadas na exordial. Como já
foi demonstrado, a base legal da invalidação é a constatação do abuso do poder de controle, exercido
em manifesto conflito entre os interesses da controladora CARAÍBA METAIS e da companhia controlada. Com base nessa premissa, não merece acolhida a argumentação das Apelantes de que uma
suposta decisão contida na sentença sobre esse assunto estaria fora dos limites da lide, o que levaria
à sua invalidação. As considerações sobre o valor das ações contidas na sentença constituem mero
obiter dictum, não configurando fundamentos da conclusão.
Os critérios legais para a fixação dos valores da ações estão insculpidos no parágrafo 1º do artigo
170 da LSA, mas a referida norma não tem caráter cogente. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça, o vício no aumento de capital não ocorre em razão do valor atribuído às ações, mas sim por força de
eventual abuso de controle que gere uma diluição injustificável da participação dos acionistas minoritários:
DIREITO SOCIETÁRIO. AUMENTO DE CAPITAL DE SOCIEDADE ANÔNIMA. EMISSÃO DE
NOVAS AÇÕES. DILUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA DE MINORITÁRIOS. PREÇO
DAS AÇÕES. FIXAÇÃO. BALIZAS PREVISTAS NO ART. 170, § 1º, DA LSA. NORMA NÃO COGENTE DE CUJO DISTANCIAMENTO, SE VERIFICADO, NÃO ENSEJA A ANULAÇÃO DOS
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ATOS DELIBERATIVOS. EVENTUAL VIOLAÇÃO QUE SE RESOLVE EM PERDAS E DANOS.
1. O art. 170, § 1º, da LSA, não garante a equivalência na participação societária dos antigos acionistas,
depois de se proceder ao aumento de capital, apenas impede a diluição injustificável dessa participação, geralmente, em abuso de poder dos controladores. A equivalência da participação acionária é
garantida pelo exercício do direito de preferência na aquisição dessas novas ações. 2. A norma insculpida no art. 170, § 1º, da LSA não é cogente, por isso que a sua não observância na fixação do preço
de emissão da ação ou a escolha de critério diferente, na hipótese de aumento de capital, não acoima
o ato deliberativo de nulo, mesmo porque o dispositivo não prevê tal consequência. 3. Ademais, o
acórdão recorrido reconheceu que o aumento de capital se fazia necessário e urgente, tendo havido
demonstração dos aspectos técnicos para a fixação do preço tal como deliberado em assembleia e que
o critério utilizado pelo autor como sendo o melhor estava baseado em premissa equivocada, conforme
esclarecido pelo perito do juízo. Assim, no particular, o recurso encontra óbice na Súmula 7/STJ. 4.
Recurso especial não provido. (REsp 1190755/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011 – Ementa integral com grifos aditados)

A diluição injustificável da participação dos acionistas minoritários foi exatamente o que
ocorreu no caso concreto. Conforme consta na parte de informações do Parecer juntado pelas Apelantes, antes das deliberações impugnadas, a CARAÍBA METAIS detinha 65% do capital social da
CIBRAFÉRTIL e as Apeladas titularizavam 35% das ações (fl. 110). Após as deliberações sociais
impugnadas, a CARAÍBA METAIS passou a ter 98% do capital e as Apeladas apenas 2% (fl. 112).
VI. ILICITUDE DAS ESTIPULAÇÕES DOS CONTRATOS DE MÚTUO
As Apelantes sustentam a licitude de todas as condições pactuadas nos contratos de mútuo firmados entre a controladora e a companhia controlada. Secundadas pelo parecer dos insignes professores Modesto Carvalhosa e Nelson Eizirik (fls. 109/159), afirmam que os encargos pactuados foram
lícitos e que, se a controladora houvesse investido no mercado financeiro, obteria a mesma rentabilidade. Aduzem que o negócio não visava lucro e a CARAÍBA METAIS não pode ser caracterizada
como instituição financeira. Por isso, não seriam aplicáveis às disposições limitadores do Decreto nº
22626/1933.
Não assiste razão às Apelantes. Foram 12 (doze) os contratos de mútuo firmado entre a controladora e a companhia, o que constitui um número expressivo. O expediente não foi algo que se
justificasse por ser extraordinário. A repetição de mais de uma dezena de transações em condições
desfavoráveis à empresa controlada, em benefício da CARAÍBA METAIS, caracteriza flagrante irregularidade. Tal constatação reforça a caracterização do abuso de poder advindo de deliberações
societárias tomadas com nítido conflito de interesses.
O magistrado a quo agiu corretamente ao consignar na fundamentação da sentença que “não
se diga que se tratava de mero repasse de encargos originários do mercado financeiro por conta
de nos autos não constar a mínima prova desta alegação. A controladora não operou a juntada de
nenhum contrato firmado junto às instituições financeiras ensejador do mútuo com a companhia
(Cibrafértil). É certo que tal prova lhe cabia” (fl. 234).
No caso concreto, como apontado no parecer do professor Fábio Konder Comparato “somente
as instituições financeiras estão autorizadas a estipular condições de juros ou encargos acima do limite estabelecido pelo Decreto nº 22.626” (fl. 218). A CARAÍBA METAIS não deve, nem pode, atuar
com habitualidade no oferecimento de empréstimos por não ser instituição financeira. Os contratos
de mútuo são nulos de pleno direito. Na mesma linha de intelecção, está a súmula 596 do Supremo
Tribunal Federal:
Súmula 596 do STF - As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o
sistema financeiro nacional.
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Sobre a vedação da capitalização de juros sobre juros, é aplicável a súmula nº 121 do Supremo
Tribunal Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de
que tal expediente apenas é lícito quando a lei expressamente autoriza, como no caso das instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional:
Súmula 121 do STF - “É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”.
1.- A capitalização dos juros é admissível quando pactuada e desde que haja legislação específica
que a autorize. Assim, permite-se sua cobrança na periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural,
comercial e industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69) (Súmula 93/STJ), bem como nas
demais operações realizadas pelas instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00). (AgRg no
AREsp 324.902/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013,
DJe 13/11/2013 - Excerto da ementa com grifos aditados)

VII. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE ERROR IN
JUDICANDO OU IN PROCEDENDO
Não há qualquer vício material ou formal na sentença de fls. 225/235 que justifique a sua anulação ou reforma. Diante da fundamentação expendida no presente voto, restou evidenciado o acerto
do juízo a quo ao decidir:
“Assim, a teor de tudo exposto, hei por bem julgar procedentes o pedido formulado na inicial, condenando as rés nos tópicos descritos nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e” e “f”. Para tanto delimito o dano,
a ser ressarcido em favor das autoras, como sendo o valor a ser apurado em liquidação por artigos,
constituídos dos encargos abusivos estipulados nos contratos de mútuo, notadamente os juros acima
do limite legal e a incidência de índices bancários (CDI), além da TR ou TRD. Condeno ainda no
pagamento das custas processuais e nos honorários de advogado na base de 20% sobre o valor da indenização aqui determinada” (fl. 235 – parte dispositiva da sentença)

Apenas para fins de registro, transcrevem-se o pedidos da exordial mencionados e deferidos
na sentença ora ratificada:
“A) Anular as deliberações adotadas nas assembleias gerias extraordinárias de 11 de agosto e 6 de
outubro de 1997, no que concerne ao aumento do capital social mediante integralização de crédito
pela CARAÍBA; B) Anular todas as subsequentes deliberações de aumento de capital social da CIBRAFERTIL, de tal modo que fique assegurado às demandantes a participação no capital social que
detinham, na data imediatamente anteriores àquelas decisões assembleares; C) Condenar a CARAÍBA
a repor o patrimônio social da CIBRAFÉRTIL qualquer resultado que haja obtido pelas ações integralizadas com aqueles créditos ilegais; D) Anular os referidos contratos de mútuo ilegais e condenar
a CARAÍBA a reparar o dano causado à CIBRAFERTIL, pela exigência de juros e atualização monetária ilegais; E) Condenar a CARAÍBA no pagamento Às demandantes do prêmio no valor de 5%
(cinco por cento) (a ser rateado entre elas na proporção de suas respectivas participações no capital
social), calculado sobre o valor da indenização, que corresponderá, no mínimo, ao valor cobrado pelos
juros e atualização monetária ilegais; F) Condenar as demandada a pagar honorários de advogado das
demandantes, naquele percentual legal de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor das perdas e
danos; e nas demais parcelas da sucumbência.” (fls. 11/12 – pedidos da exordial)

VIII. CONCLUSÃO
Ante o exposto, o VOTO É NO SENTIDO DE REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DOS DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo-se incólume a sentença vergastada.
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ESCLARECE-SE que, na futura fase de liquidação, em razão da anulação dos doze contratos
de mútuo decretada na sentença, os valores que tiverem sido comprovadamente transferidos pela CARAIBA METAIS S/A para a CIBRAFÉRTIL serão compensados com as indenizações devidas pela
CARAÍBA em decorrência dos pedidos “C”, “D” e “E”, nos termos do art. 368 do Código Civil. A
compensação estará restrita ao montante principal efetivamente transferido, por tratar-se da aplicação
direta da vedação ao enriquecimento sem causa, prevista no art. 884 do Código Civil.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8008523-49.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 15/06/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO A QUO QUE
POSTERGOU A APRECIAÇÃO DO PLEITO LIMINAR PARA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DEMORA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE IMPLICA EM EVIDENTE RISCO DE DANO A TODA A COLETIVIDADE, JUSTIFICANDO A APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA SEM
QUE ANTES SE PROCEDA À OITIVA DA PARTE CONTRÁRIA. ARTS. 9º E
300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA ORIGINÁRIA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL COM VISTAS A
DECLARAR A INSUSTENTABILIDADE DO MODELO DE NEGÓCIOS DAS
EMPRESAS DEMANDAS, QUE ATUAM COM OPERAÇÕES FINANCEIRAS
EM CRIPTOMOEDAS (BITCOINS). OCULTAÇÃO DOS RISCOS INERENTES
AOS SERVIÇOS PRESTADOS. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. OFERECIMENTO IRREGULAR DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE (SAC). UTILIZAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS APARENTEMENTE ABUSIVAS. VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,
ACARRETANDO PREJUÍZOS PARA A COLETIVIDADE, HAJA VISTA A
EXISTÊNCIA DE LESÕES A INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS E DE NATUREZA COLETIVA. DEMONSTRADA A PLAUSIBILIDADE DO DIREITO
INVOCADO PELO AUTOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 800852349.2020.8.05.0000, que figuram, como Agravante, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA, e, como Agravados, DG CURSOS DE TRADER E COMÉRCIO VAREJISTA DE
BRINDES LTDA, DD CORPORATION e LEONARDO GUSMÃO DE ARAÚJO.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a decisão objurgada, para deferir o pleito liminar, determinando que, no prazo
de 24 (vinte e quatro) horas e sob pena de multa diária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta
mil reais), a ser recolhida ao Fundo Federal de Reparação de Interesses dos Consumidores, previsto
na Lei nº 7.347/85, os Agravados: (i) suspendam toda e qualquer atividade destinada à realização de
negócios jurídicos que dependam do prévio aval da Comissão de Valores Imobiliários (CVM); (ii)
não ofertem, para o público e contratantes, Contratos de Investimento Coletivo (CIC’s) sobre ope-
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rações de arbitragem, com ou sem o robô Next, assim como interrompam a realização de quaisquer
movimentações financeiras com dinheiro investido por consumidores; (iii) não propaguem/veiculem
a falsa expectativa de que as empresas demandadas possuem estrutura sólida e regular no mercado,
gozando de seriedade e de chancela dos órgãos públicos competentes; (iv) não continuem ofertando
aos consumidores investimentos com base em criptomoedas (Bitcoins) em desrespeito aos arts. 30
e 31 do CDC; (v) não realizem ofertas de investimentos com base em criptomoedas (Bitcoins), assegurando aos consumidores ganhos fraudulentos e inalcançáveis, gerando-lhes falsas expectativas e
ocultando-lhes os riscos do empreendimento ilícito, sob pena de caracterização da infração penal intitulada de oferta enganosa; (vi) interrompam a oferta e realização do Marketing Multinível; (vii) não
continuem ofertando as comissões denominadas “Bônus de Equipe”, “Matching Bônus”, “Bônus de
Liderança”, e as recompensas correlacionadas ao Plano de Carreira da DD CORPORATION, em vista da possibilidade de se tratarem de repasses ilegais em uma pirâmide financeira; (viii) não instituam
empreendimentos que engendrem dificuldades pelos consumidores para o acesso à plataforma digital
no sítio eletrônico da empresa, zelando para que os interessados possam utilizá-la sem obstáculos
infundados; (ix) cumpram os termos dos contratos lícitos que venham a ofertar ao público consumidor após prévia autorização dos órgãos públicos competentes, atendendo às solicitações de estornos
e saques, nos moldes da legislação vigente, bem como não alterando unilateralmente o seu conteúdo,
sem o prévio aval do contratante; (x) suspendam as disposições contratuais estabelecidas nas cláusulas quarta, caput e parágrafo único, quinta, caput e parágrafo terceiro, sexta, caput, parágrafo terceiro,
inciso I, e parágrafo quinto, dos Termos e Condições de Uso do Next (robô de arbitragem) quanto
ao cancelamento do contrato; (xi) suspendam as disposições contratuais estabelecidas nas cláusulas
terceira e quinta, parágrafos primeiro, segundo e quarto, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; (xii) no âmbito do desenvolvimento de atividades lícitas autorizadas pelos órgãos públicos
competentes, dispor de Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) em conformidade com o Decreto
Federal nº 6.523/2008, respeitar os direitos básicos dos consumidores quanto à obtenção de informação adequada e clara sobre os serviços que contratar e de se manter protegido contra práticas abusivas
ou ilegais impostas, resolver as demandas dos consumidores sobre informação, dúvida, reclamação,
suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços, devendo estar disponível, ininterruptamente,
durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, constar o número do SAC, de forma clara
e objetiva, em todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no momento da
contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na
Internet, e, no caso de empresa ou grupo empresarial que oferte serviços conjuntamente, garantir ao
consumidor o acesso, ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos, e assim o fazem pelas
razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da
Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 8009056-05.2020.8.05.0001 ajuizada
em desfavor de DG CURSOS DE TRADER E COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA, DD
CORPORATION e LEONARDO GUSMÃO DE ARAÚJO, reservou-se a apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a formação do contraditório.
Em suas razões recursais, o Agravante informa que ajuizou a ação originária contra os Agravados, na qualidade de grupo empresarial, por terem atuado com operações financeiras em “Bitcoins”, na modalidade de arbitragem, e o lucro obtido ser consideravelmente superior ao do mercado,
superando a média mensal de 2018 em quase 250%.
Aduz, em síntese, que foram divulgadas informações falsas pelos Agravados, por meio de
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uma estrutura insustentável de negócios no modelo de marketing multinível, tendo sido ocultados
os riscos inerentes aos serviços prestados, oferecido irregularmente o Serviço de Atendimento ao
Cliente (SAC) e utilizadas cláusulas contratuais abusivas, em inobservância aos preceitos basilares do
Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 6.523/2008, resultando em prejuízos para a coletividade, haja vista a existência de lesões a interesses transindividuais e de natureza coletiva.
Nesta senda, o Agravante entende que a decisão objurgada é suscetível de causar aos consumidores lesões graves e de difícil reparação, porquanto a apreciação do pleito antecipatório, para apenas
depois da formação do contraditório, enseja a prolongação do processo e, por consequência, compromete a efetivação do bem carecedor de proteção, diante da possível ocorrência do perecimento do direito.
Outrossim, aduz que o juízo a quo não apresentou nenhum fundamento concreto e jurídico
que afastasse os requisitos autorizadores do pleito liminar, afrontando o dever de fundamentação das
decisões judiciais, tornando-se passível de nulidade, ex vi do art. 498 do Código de Processo Civil.
Salienta, ademais, que o diferimento do contraditório e a concessão da medida liminar inaudita altera parte são legitimadas no art. 9º do CPC, de modo a não haver qualquer óbice em se proferir
decisão de concessão de tutela provisória de urgência antes de manifestação da parte contrária.
Neste contexto, defende estarem presentes os requisitos autorizadores à concessão da medida
liminar, diante das diversas ações e omissões dos Agravados, ao gerar expectativas sem fundamento
aos consumidores e descumprirem normas legais, bem como diante da necessidade de impedir as
práticas abusivas em comento.
Ante o exposto, pugna pela antecipação da tutela recursal e, ao final, pelo provimento do
recurso, a fim de que seja concedida a medida liminar pretendida na ação de origem, inaudita altera
parte, sob pena de pagamento de multa diária a ser recolhida ao Fundo Federal de Reparação de Interesses dos Consumidores, previsto na Lei nº 7.347/85, sem prejuízo do crime de desobediência.
Em decisão de ID 6863359, foi antecipada a tutela recursal.
Apesar de regularmente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme
certidão de ID 13911286.
Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 14549037, opinou
pelo provimento do recurso.
VOTO
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 13ª Vara de
Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Civil Pública nº 800905605.2020.8.05.0001 ajuizada em desfavor de DG CURSOS DE TRADER E COMÉRCIO VAREJISTA
DE BRINDES LTDA, DD CORPORATION e LEONARDO GUSMÃO DE ARAÚJO, reservou-se a
apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela após a formação do contraditório.
Inicialmente, cumpre destacar que o não pronunciamento do juízo a quo em relação à tutela
de urgência pleiteada deve ser interpretado como uma decisão interlocutória indeferitória, porquanto
não vislumbrou prejuízo para a parte quando postergou eventual concessão da medida. Por tal razão,
resta evidenciado o cabimento do presente recurso de Agravo de Instrumento.
Com efeito, a jurisprudência pátria tem entendido que, nas situações em que o magistrado
posterga a apreciação do pedido liminar, é possível a interposição de Agravo de Instrumento quando
há evidência de que o diferimento da cognição judicial é capaz de ocasionar lesão grave e de difícil
reparação. Assim, verificado que a demora da prestação jurisdicional implica em evidente risco de
dano à segurança dos consumidores e da economia popular, conforme será demonstrado a seguir,
resta demonstrado o cabimento do recurso.
Do mesmo modo, posiciona-se este Egrégio Tribunal de Justiça:
533

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. POSSIBILIDADE DE ACARRETAR LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO À PARTE. CABIMENTO DO RECURSO. 1. Via de regra, o despacho que posterga a análise do pedido
liminar para depois da oitiva da parte contrária não possui cunho decisório, sendo inatacável por meio
de recurso. Todavia, quando o diferimento da cognição judicial é capaz de ocasionar lesão grave e de
difícil reparação, é possível que o Tribunal conheça do agravo de instrumento. 2. No caso sub judice,
há indícios suficientes de que a demora na apreciação do pedido antecipatório de tutela dirigido ao
juízo de 1ª instância é suscetível de causar à recorrente um grave prejuízo econômico, posto que a produção dos efeitos do protesto de uma dívida de alta monta (R$ 5.874.178,73) quando a parte já ofereceu
garantia ao juízo da execução em um valor superior ao montante que lhe é cobrado dificulta o cotidiano
da empresa. 3. Ademais, o Estado agravado manifestou a sua concordância com a pretensão autoral, o
que leva, inevitavelmente, ao provimento do recurso. 4. Agravo de instrumento provido. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 0010342-02.2016.8.05.0000, Segunda Câmara Cível, Relator: Des. MAURÍCIO
KERTZMAN SZPORER, publicado em: 13/07/2016).

Destarte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.
Registre-se que o julgamento do presente Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência requerida em primeiro grau, preservando-se a matéria de fundo para posterior análise pelo juízo de origem em sede de cognição exauriente de mérito.
Feitas estas considerações, vislumbro que deve ser acolhida a pretensão recursal, pelos fundamentos a seguir expostos.
Insurge-se o Agravante contra a decisão que postergou a apreciação do pedido de tutela de
urgência para após a formação do contraditório.
Com efeito, a pretensão de reforma da decisão objurgada deve ser analisada à luz do que dispõem os arts. 9º e 300 do Código de Processo Civil, que assim estabelecem:
Art. 9º Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:
I - à tutela provisória de urgência;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Extrai-se das referidas normas que é possível a concessão de tutela de urgência sem a instauração do contraditório, desde que estejam presentes, de forma cumulada, a probabilidade de direito e
o perigo de dano ou resultado útil do processo.
Desse modo, para conceder a tutela antecipada inaudita altera pars é necessário que o Magistrado haja com cautela, não podendo concedê-la indiscriminadamente.
Sobre o tema, eis a lição de Theotônio Negrão:
“A prudência orienta o juiz a evitar a concessão de medida liminar sem ouvir a parte contrária. Na
interpretação do art. 804 do CPC, não fica o juiz autorizado, de forma ampla e indiscriminada, a conceder a liminar, pois não raro o requerente é parcial na exposição dos fatos alegados, de modo somente
se apresentando a extrema necessidade, quando presentes, sem dúvida, os pressupostos de fumus boni
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juris e periculum in mora, será lícita a concessão da liminar sem ouvir a parte contrária” (in Novo
Código de Processo Civil. 47ª ed. Editora Saraiva. São Paulo, 2016. p. 367).

Estabelecidas estas premissas, urge destacar que, no caso em tela, o Ministério Público do
Estado da Bahia ajuizou a Ação Civil Pública originária contra os Agravados, em decorrência do apurado no Inquérito Civil nº 003.9.98453/2019, referente à análise do modelo de negócios das empresas
Demandas, que atuam com operações financeiras em criptomoedas (Bitcoins), na modalidade de arbitragem, mormente diante do sistema de repasse de ganhos que a empresa adotou, onde cada investidor
é estimulado a trazer novas pessoas para o negócio, ganhando comissões sobre as operações feitas
pelos novos investidores indicados, entendendo se tratar de negócio insustentável que põe em risco a
incolumidade patrimonial dos consumidores.
Na petição inicial da Ação Civil Pública, o Ministério Público destacou os problemas suscitados
nas denúncias identificadas no sítio eletrônico reclameaqui.com, relacionados ao acesso dos consumidores
à plataforma digital de investimento da empresa Demandada, aos erros na efetuação de transações financeiras coma referida empresa, às dificuldades e indignações quanto ao cancelamento de investimento e à
falta de informações e de suporte da empresa. Aponta, ainda, que o número dessas reclamações cresceu
consideravelmente após a DD Corporation anunciar que estaria encerrando as suas atividades de Marketing Multinível, concomitantemente com uma sequência de problemas no sistema interno da empresa que
impediram que os consumidores pudessem realizar saques, sem aviso prévio para os clientes.
Com efeito, verifica-se que a propositura da Ação Civil Pública de origem está motivada na
proteção dos direitos difusos dos consumidores face ao perigo que a atividade exercida pelos Agravados, na qualidade de grupo empresarial, oferece à sociedade geral, norteando-se pela prevenção das
incolumidades, especialmente considerando que, muitas vezes, a restauração do consumidor ao status
quo ante é mais difícil do que impedir que o dano se concretize em primeiro lugar.
Destarte, em uma análise perfunctória dos autos de origem, percebe-se que a Demandada
demonstra descaso com o princípio da transparência, ferindo o direito básico do consumidor de ter
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de
quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem” (art. 6º, III, do CDC). Isso porque, conforme apurado pelo Ministério Público
no bojo do Inquérito Civil, a DD CORPORATION divulga informações contraditórias e/ou falsas nas
redes sociais, não fornece dados ostensivos sobre os investimentos realizados pelo robô Next, não
instrui devidamente os investidores sobre os riscos inerentes às operações de arbitragem com criptomoedas e, por último, não presta o merecido suporte ao consumidor para a resolução de problemas
atinentes aos produtos e serviços da empresa.
Especificamente quanto à ocultação de informações concernente às operações realizadas pelo
Next, o Ministério Público esclarece em sua petição inicial que a empresa não forneceu informações
sobre as operações efetuadas por este robô, apenas apresentando supostas comprovações dos lucros que
estavam sendo gerados, mas sem constar em que casa de câmbio (exchange) a operação foi feita, o volume movimentado ou o rendimento bruto da operação antes de serem aplicadas as taxas e comissões. O
Parquet também destacou que essa rentabilidade declarada simplesmente não é confiável, em vista que
não há como atestar se o lucro dos investimentos não são, em verdade, apenas um repasse dos valores
investidos pelos novos afiliados, como acontece nos esquemas de pirâmide financeira (ponzi scheme).
Com efeito, a atuação dos Agravados contraria o dever de informação, que, segundo Sérgio
Cavalieri, implica na “proibição da criação artificial de barreiras de informação, em busca de ocultação de desvantagens para a outra parte ou de enganosa valorização das vantagens que o contrato
lhe proporcionará” (in Programa de Direito do Consumidor. 4ª ed.. São Paulo: Editora Atlas S.A.,
2014). Nesta senda, ao se recusar a instruir os consumidores sobre o conteúdo dos seus investimentos, a empresa Demandada está descumprindo com o dever de informá-los sobre as características e
qualidades do serviço adquirido.
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De igual modo, à luz do art. 8º do CDC e do princípio da boa-fé, não pode uma empresa apresentar
um serviço no mercado que possua risco inerente sem que isso seja devidamente informado e assumido pelos clientes, restando evidente que a cláusula segunda, parágrafo segundo, do contrato de adesão do Next,
apesar de estabelecer que “o investidor alega que tem conhecimento sobre o mercado de criptomoedas e
sabe o risco inerente”, não instrui o consumidor devidamente acerca dos riscos do negócio.
Além disso, o Agravante comprova que os consumidores ficaram desbalizados quanto a questões fundamentais da relação de consumo, como não saberem como funciona o procedimento de
cancelamento do contrato , quando que receberiam a devolução dos investimento após a rescisão do
negócio e por que não poderiam sacar os valores do saldo interno da empresa, em contrariedade com
as regras contratuais anteriores. Essas dúvidas basilares demonstram como não houve uma instrução
adequada dos consumidores, sendo agravado pela ausência de um suporte efetivo da empresa.
Outrossim, o Agravante comprova que os Agravados não cumprem as exigências do Decreto Federal nº 6.523/2008, que versa sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC),
apenas oferecendo aos clientes um suporte ineficiente, porquanto não respondem os e-mails com
celeridade nem atendem às ligações, cujos dados não constam no sítio eletrônico da empresa ou nos
contratos firmados.
Diante de todo o exposto, denota-se, em sede de cognição sumária, que o modelo de negócio
adotado pela DD CORPORATION não se revela sustentável a longo prazo, apresentando reais riscos
de colapsar se o crescimento da empresa decair no futuro.
Nesta senda, como a incolumidade patrimonial é um direito básico do consumidor (art. 6º, VI,
do CDC), não pode um fornecedor ofertar ao público um serviço que eventualmente irá lesar os seus
clientes/afiliados.
Ademais, o Parquet demonstra que existem cláusulas contratuais aparentemente abusivas
constantes nos instrumentos contratuais elaborados pelos Agravados.
Destarte, nos Termos e Condições de Uso do Next (robô de arbitragem), quanto ao cancelamento do contrato, a cláusula quarta, parágrafo único, estabelece a possibilidade de o contrato sofrer
alterações unilaterais com o tempo e que o investidor aceita previamente essas mudanças, em direta
contraposição com a vedação estabelecida no art. 51, inciso XIII, do CDC.
De igual modo, as cláusulas quarta, caput, e quinta, parágrafo terceiro, impõem a renovação
automática do contrato, obrigando o investidor a ter que solicitar o cancelamento do contrato após
a vigência de 12 meses, para só assim poder rescindir o contrato sem a cobrança de multa e taxa de
administração.
Por seu turno, a cláusula sexta prevê que é de inteira responsabilidade do consumidor verificar
periodicamente o termo no site da operadora para estar a par de quaisquer mudanças, ou seja, o contrato pode ser modificado sem que o interessado seja notificado sobre tal.
Já a cláusula quinta do contrato estabelece multa contratual rescisória e taxa de administração,
caso o consumidor retire os valores investidos antes do prazo de um ano, totalizando 35% do valor
sacado, sendo 15% de taxa administrativa e 20% de multa.
Por fim, as cláusulas sexta e nona dispõem que, em caso de violação de certos termos do contrato, o consumidor estaria incorrendo em certas modalidades criminais, o que simplesmente não é
razoável em um contrato de adesão.
Lado outro, no Contrato de Prestações de Serviços Educacionais, a cláusula terceira dispõe
que, havendo indisponibilidade nos serviços de educação online, as reposições serão feitas de acordo
com sua conveniência, não podendo o consumidor reclamar quaisquer prejuízos advindos de tais indisponibilidades, ao passo que a cláusula quinta prevê a possibilidade de a primeira Demandada aplicar sanções disciplinares/administrativas nos contratantes de forma discricionária, ou seja, permite
que o fornecedor puna o consumidor com base na sua conveniência.
Neste particular, registre-se que o art. 51 do CDC prevê a nulidade de pleno direito das cláusu-
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las abusivas que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor
em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.
Portanto, a situação fática está bem delimitada na petição inicial e os documentos que a instruem são, a princípio, capazes de formar a convicção do juiz de origem a respeito da plausibilidade
do direito invocado pelo Agravante, que restou sobejamente demonstrada na hipótese.
Assim, não se pode permitir a continuidade de condutas fraudulentas por parte dos Agravados,
mediante captação de recursos de terceiros com caraterísticas típicas de esquema de pirâmide financeira, assomadas à ausência de informações verídicas, claras, precisas e ostensivas aos vulneráveis consumidores, de modo a constituir afronta direta aos preceitos legais do Código de Defesa do Consumidor.
Ademais, faz-se imprescindível, em defesa precípua da coletividade indeterminada de pessoas, banir a presente estrutura insustentável de negócios no modelo de marketing multinível e uso de
cláusulas contratuais abusivas, além de ser necessária a regular prestação do Serviço de Atendimento
ao Cliente (SAC).
Por fim, é patente o fundado receio de dano e perigo diante da demora da prestação jurisdicional, vez que a questão envolve práticas aparentemente abusivas cometidas pelos Agravados, pondo
em risco a segurança dos consumidores. Caso não sanadas, o quanto antes, as condutas oriundas dos
Agravados, os danos à coletividade serão avolumados de tal forma que a devida reparação mostrar-se-á, se não impossível, de árdua realização.
Destarte, conforme pontuado pelo Parquet, caso mantida a postergação da apreciação da tutela de urgência requestada na origem, os Recorridos continuarão agindo de forma fraudulenta, conduzindo muitas pessoas vulneráveis a acreditarem em investimentos indevidos, sem terem quaisquer
informações precisas do que consistem os negócios jurídicos entabulados.
Faz-se mister ressaltar que o receio de ineficácia do provimento final não diz respeito tão
somente àqueles que, através da formalização de representação, deram origem à investigação,
mas, sim, a todos aqueles consumidores que se utilizaram e irão se utilizar dos serviços das empresas Agravadas.
Portanto, em que pese o entendimento do juízo primevo quanto à necessidade de observância
do contraditório, percebe-se que a demanda coletiva envolve uma situação em que a concretização do
direito não pode aguardar o regular trâmite processual, motivo pelo qual se impõe a necessidade de
apreciação e deferimento, inaudita altera pars. do pedido de concessão da tutela de urgência requestada pelo Agravante.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, reformando a decisão objurgada, para deferir o pleito liminar, determinando que, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas e sob pena de multa diária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),
a ser recolhida ao Fundo Federal de Reparação de Interesses dos Consumidores, previsto na Lei nº
7.347/85, os Agravados: (i) suspendam toda e qualquer atividade destinada à realização de negócios
jurídicos que dependam do prévio aval da Comissão de Valores Imobiliários (CVM); (ii) não ofertem, para o público e contratantes, Contratos de Investimento Coletivo (CIC’s) sobre operações de
arbitragem, com ou sem o robô Next, assim como interrompam a realização de quaisquer movimentações financeiras com dinheiro investido por consumidores; (iii) não propaguem/veiculem a falsa
expectativa de que as empresas demandadas possuem estrutura sólida e regular no mercado, gozando
de seriedade e de chancela dos órgãos públicos competentes; (iv) não continuem ofertando aos consumidores investimentos com base em criptomoedas (Bitcoins) em desrespeito aos arts. 30 e 31 do
CDC; (v) não realizem ofertas de investimentos com base em criptomoedas (Bitcoins), assegurando
aos consumidores ganhos fraudulentos e inalcançáveis, gerando-lhes falsas expectativas e ocultando-lhes os riscos do empreendimento ilícito, sob pena de caracterização da infração penal intitulada
de oferta enganosa; (vi) interrompam a oferta e realização do Marketing Multinível; (vii) não continuem ofertando as comissões denominadas “Bônus de Equipe”, “Matching Bônus”, “Bônus de Liderança”, e as recompensas correlacionadas ao Plano de Carreira da DD CORPORATION, em vista
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da possibilidade de se tratarem de repasses ilegais em uma pirâmide financeira; (viii) não instituam
empreendimentos que engendrem dificuldades pelos consumidores para o acesso à plataforma digital
no sítio eletrônico da empresa, zelando para que os interessados possam utilizá-la sem obstáculos infundados; (ix) cumpram os termos dos contratos lícitos que venham a ofertar ao público consumidor
após prévia autorização dos órgãos públicos competentes, atendendo às solicitações de estornos e saques, nos moldes da legislação vigente, bem como não alterando unilateralmente o seu conteúdo, sem
o prévio aval do contratante; (x) suspendam as disposições contratuais estabelecidas nas cláusulas
quarta, caput e parágrafo único, quinta, caput e parágrafo terceiro, sexta, caput, parágrafo terceiro,
inciso I, e parágrafo quinto, dos Termos e Condições de Uso do Next (robô de arbitragem) quanto
ao cancelamento do contrato; (xi) suspendam as disposições contratuais estabelecidas nas cláusulas
terceira e quinta, parágrafos primeiro, segundo e quarto, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais; (xii) no âmbito do desenvolvimento de atividades lícitas autorizadas pelos órgãos públicos
competentes, dispor de Sistema de Atendimento ao Cliente (SAC) em conformidade com o Decreto
Federal nº 6.523/2008, respeitar os direitos básicos dos consumidores quanto à obtenção de informação adequada e clara sobre os serviços que contratar e de se manter protegido contra práticas abusivas
ou ilegais impostas, resolver as demandas dos consumidores sobre informação, dúvida, reclamação,
suspensão ou cancelamento de contratos e de serviços, devendo estar disponível, ininterruptamente,
durante vinte e quatro horas por dia e sete dias por semana, constar o número do SAC, de forma clara
e objetiva, em todos os documentos e materiais impressos entregues ao consumidor no momento da
contratação do serviço e durante o seu fornecimento, bem como na página eletrônica da empresa na
Internet, e, no caso de empresa ou grupo empresarial que oferte serviços conjuntamente, garantir ao
consumidor o acesso, ainda que por meio de diversos números de telefone, a canal único que possibilite o atendimento de demanda relativa a qualquer um dos serviços oferecidos.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8000192-72.2019.8.05.0078. Terceira Câmara Criminal. Relatora:
Des. Moacyr Montenegro, Julgado em 03/08/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PESSOA IDOSA E ANALFABETA. CONTRATAÇÃO EFETIVADA SEM AS
FORMALIDADES LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. ADMISSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO SIMPLES. REFORMA
DA SENTENÇA.
1. A condição de ser o consumidor analfabeto, se não é suficiente para reputá-lo como
civilmente incapaz, importa em formalidades especiais a serem observadas por parte
da instituição financeira, notadamente por se tratar de relação de consumo.
2. O fornecedor apenas irá se eximir da responsabilidade acaso comprove que o fato se
deu por culpa exclusiva do consumidor ou terceiros, ou se demonstrar a inexistência de
defeito do serviço, consoante parágrafo 3º, incisos I e II do mesmo artigo.
3. Demonstrado que o contrato de empréstimo consignado em benefício de aposentadoria não foi celebrado de modo regular, consoante determina o art. 595 do CC, o
reconhecimento de ilegalidade do contrato é medida que se impõe, e por consequência,
a indenização por danos morais, consoante disposto na Súmula 479 do STJ que firma o
posicionamento de que é objetiva a responsabilidade da instituição financeira. Fixação
de danos morais que se impõe.
4. Possibilidade de repetição do indébito na forma simples ante a não comprovação de
má fé. Sentença reformada. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8000192-72.2019.8.05.0078, em que
figuram como Apelante MARIA DE JESUS e como Apelado Banco Bradesco Financiamentos S/A.
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 interposta por MARIA DE JESUS em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A com o objetivo de reformar a sentença ID 7479338 proferida pelo Juízo
da Vara dos Feitos Cíveis e de Consumo de Euclides da Cunha-BA na AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZATÓRIA, que julgou improcedente o pedido contido
na inicial, bem como condenou a parte autora ao pagamento da multa de 1% sobre o valor da causa e
à indenização da parte contrária no importe de 10% sobre o valor da causa, além de honorários advocatícios que fixados em 10% sobre o valor da causa e custas processuais.
Apela a autora no ID 7479342, informando, preliminarmente ser beneficiária da gratuidade de
justiça e, no mérito, aduz que o banco recorrido alega que no dia 07/08/2014 a recorrente teria contratado o empréstimo consignado. Afirma, entretanto, que diante da transação, a sociedade bancária,
sem proceder à efetivação de quaisquer crédito em conta, vem realizando descontos em seus proventos
previdenciários, obstando, assim, o seu dia a dia, já que não possui outra fonte de subsistência. Que não
obteve êxito no cancelamento administrativo dos descontos e sendo uma pessoa idosa e analfabeta a
contratação deveria se revestir de cautelas e requisitos para sua validade, a exemplo da necessidade de
assinatura a rogo, por procurador constituído mediante instrumento público e com a assinatura de duas
testemunhas no contrato, de modo a demonstrar que tinha ciência do que estaria contratando, o que não
ocorreu na hipótese dos autos, não restando comprovada, portanto, a contratação. Aduna jurisprudência
STJ. Requer a condenação em danos morais, eis que presumidos, no valor de R$ 15.000,00 e devolução
dos valores descontados. Pelo provimento da apelação e reforma sentencial.
Contrarrazões ID 7479349 pela manutenção da sentença e improvimento do apelo.
Preenchidos os pressupostos processuais para o conhecimento do recurso. Sem preparo em
razão da gratuidade deferida ID 7479287.
VOTO
No caso em comento, a apelante informa que percebeu que foram efetuados descontos indevidos em sua pensão de aposentadoria referente a empréstimo com consignação em seu benefício.
Pelos documentos ID 7479279, constata-se que a autora/apelante é idosa e não alfabetizada e
que contratou empréstimo com o banco/apelado sem cumprimento das formalidades exigidas em lei.
Embora o fato de ser a consumidora analfabeta, tal condição não a torna incapaz nem a impede de contratar, mas em razão da sua presumida vulnerabilidade quanto à contratação de serviços,
deve-se exigir para a validade da manifestação de sua vontade em negócios jurídicos escritos, que o
ato seja celebrado por instrumento público, ou através de procurador legalmente constituído para tal
finalidade, o que não foi observado pela ré.
Sobre o tema, tratou o Prof. Humberto Theodoro Júnior “in” Comentários ao Novo Código
Civil, V. III, T. II, 2a ed., Saraiva, pp. 479/480: “O analfabeto, como não sabe grafar o próprio nome,
não pode se obrigar por instrumento particular, a não ser mediante representação por procurador.
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A chamada “assinatura a rogo”, isto é, assinatura de terceiro dada a pedido do analfabeto, não tem
eficácia alguma, a não ser nos casos em que a lei excepcionalmente autoriza o mandato verbal (para
negócios jurídicos em que não se exige forma escrita, o mandato pode ser verbal, conforme dispõe o
art. 657, a contrario sensu).
Nessa toada, para ser considerado válido, precisaria ser formalizado por instrumento público
ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador, o que não se verifica no
contrato questionado, que contem tão somente a digital da recorrente e subscrito por duas testemunhas. Inobservada a forma prescrita em lei, a teor do que estabelecem o art. 104, III e o art. 166, IV
do CC/02, a contratação é eivada de nulidade, merecendo reforma a sentença, portanto.
A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça e do STJ:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO POR PESSOA ANALFABETA SEM OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES
LEGAIS AO ATO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência, ou não, de falha na prestação dos serviços da ré, consistente em descontos indevidos em conta bancária, a título de empréstimo consignado, supostamente
contratado pela apelante. 2.É cediço que, sendo o contratante analfabeto, o instrumento deve ser assinado à rogo, isto é, por terceira pessoa e por instrumento público. Ademais, tem-se como outro requisito essencial para validade do contrato que seja subscrito por 2 (duas) testemunhas, na forma dos art.
104, inc. III c/c art. 166, inc. IV c/c art. 595, do Código Civil. 3.Logo, comprovada a desídia do apelado
em celebrar o contrato com pessoa idosa, com atuais 85 anos de idade e analfabeta, sem observar as
formalidades legais, revela-se a falha na prestação de serviços, ensejadora da responsabilidade civil.
4.Assim, o ressarcimento dos valores descontados indevidamente no benefício previdenciário do autor
é medida que se impõe, merecendo reforma a sentença combatida neste ponto. 5.Ademais, o dano moral indenizável decorrente da conduta negligente da instituição financeira em prejuízo do autor, neste
caso, opera-se in re ipsa, pela falha na prestação de serviço. Desta maneira, não se cogita sequer a necessidade de se provar o abalo na esfera íntima do ofendido, bastando demostrar que houve o desconto
indevido. 6.No tocante ao valor da indenização, o montante de R$ 8.000,00, mostra-se proporcional,
razoável e adequado à hipótese, exercendo a função punitiva do agente lesante, bem como serve para
reparar a vítima pelos transtornos e prejuízos suportados. (Apelação,Número do Processo: 800022143.2015.8.05.0182,Rel: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, em: 30/10/2018).
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF.
2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA.
APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3. VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO
DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS,
OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO
CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Omissis 2. Omissis. 3. A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre,
não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente
exigido por lei. 5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz
mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra,
contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz
prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial
porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade
pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A
adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da
efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha
e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8. Nas
hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência na540
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tural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações
pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser
fundamental para manifestação inequívoca do consentimento. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na
medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar
por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se
adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de digital não se confunde,
tampouco substitui a assinatura a rogo, de modo que sua inclusão em contrato escrito somente faz prova
da identidade do contratante e da sua reconhecida impossibilidade de assinar. 11. Reconhecida pelas
instâncias ordinárias a existência de assinatura a rogo no caso concreto, a alteração do acórdão recorrido
dependeria de reexame de fatos e provas, inadmissível nesta estreita via recursal.12. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.(STJ. REsp 1868099/CE, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

No que respeita ao dano moral, este é “in re ipsa”, prescindindo da demonstração da culpa
em face do risco da atividade, encontrando-se o agente vinculado ao dano em razão de um dever de
cautela, comprovando-se o ato ilícito (sem culpa), o dano e o nexo de causalidade, tendo a situação
ora sob exame transbordado da esfera do mero dissabor ante a hipervulnerabilidade da consumidora,
idosa, analfabeta para lhe impingir um empréstimo consignado, devendo a indenização em razão do
seu caráter reparatório e inibitório-punitivo ser fixada com critério para que não extrapole os limites
e ao mesmo tempo não gere o enriquecimento ilícito, entendo por fixar o valor de R$ 8.000,00 nos
moldes do entendimento desta Egrégia Corte e por ser razoável para a hipótese.
Neste sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR E ESTATUTO DO IDOSO. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. DIVERSOS SAQUES E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE COAÇÃO. CORRENTISTA IDOSO. CONDUTA FORA DO
PERFIL DA CLIENTE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PROVER A SEGURANÇA NA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. FATO DE TERCEIRO PREVISÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM
INDENIZATÓRIO. R$ 10.000,00. FUNÇÃO DA SANÇÃO CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ/Ba. Apelação: 0504045-66.2016.8.05.0146, Rel(a):
BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 22/04/2020).

Quanto a repetição do indébito, este deve ser aplicação na forma simples, pois não restou comprovada a má-fé por parte da instituição financeira, devendo ser reformada a sente neste ponto, extirpando, também as multas fixadas no comando sentencial e invertendo-se a sucumbência em favor do
patrono da apelante, mantido o mesmo percentual de 10% sobre o valor da condenação atualizada.
Diante do exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar
a inexistência da contratação, com a devolução simples dos valores já descontados e condenar o Banco ao pagamento de danos morais fixados em R$8.000,00, com inversão do ônus da sucumbência.
Honorários arbitrados em 10% do valor da condenação, em favor do patrono da recorrente.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0301392-25.2016.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relator: Des.
Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 16/07/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIO PELA CONCESSIONÁRIA AUTORIZA541
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DA NO ATO DA COMPRA DE VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. OXIDAÇÃO
ADVINDA PELA INCORRETA INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO. LEGÍTIMA
EXPECTATIVA DE QUE O VEÍCULO SERIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR
EM RESPEITO À TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA FABRICANTE. VÍCIO DO
PRODUTO. SOLIDARIEDADE DO ART.18 DO CDC. EXISTÊNCIA DE NEXO
DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DIREITO A TROCA POR UM VEÍCULO NOVO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICADOS CONFORME ART. 398 DO CC E
SÚMULAS 54 E 362 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELOS IMPROVIDOS.
Ao ter adquirido e instalado o acessório “Santo Antônio” pela concessionaria autorizada, parte que lhe vendeu a caminhonete zero quilômetro objeto do feito, o consumidor
teve a legítima expectativa de que o aludido produto lhe seria entregue em respeito à
todas as especificações da fabricante, fato que não se concretizou, conforme conclusão
exposta no laudo pericial.
O caso concreto não trata de mera instalação de acessórios por estabelecimentos não
autorizados pela fabricante, mas sim acessório (Santo Antônio) que se integrou ao
produto principal (caminhonete) durante o processo de venda ao consumidor de carro
zero quilômetro, não havendo o que se falar em separação entre o acessório e o produto
principal finalizado, caracterizando-se, consequentemente, a aplicação da reponsabilidade por vício do produto, prevista no art.18 da Lei nº 8.078/90.
Presente o nexo de causalidade entre a conduta lesiva e o dano sofrido, evidenciada a
responsabilidade civil dos apelantes, de modo a procederem troca do veículo por um
outro novo do mesmo modelo.
Indenizam-se os danos morais cuja ocorrência se mostra em sintonia com o conjunto
probatório.
A indenização pleiteada, na forma e modo reconhecidos em sentença, mostra-se ajustada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
O termo inicial para incidência dos juros moratórios, no caso de Danos Morais, flui a
partir do evento danoso. Inteligência do art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ.
O termo inicial para incidência da correção moratória, no caso de Danos Morais, flui
da data do seu arbitramento. Súmula 362 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0301392-25.2016.8.05.0001,
em que figuram como apelantes, TOYOTA DO BRASIL LTDA e GUEBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, e como apelado, FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA NEVES.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, para manter a
sentença objurgada em todos os seus termos.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível na ação indenizatória proposta por FERNANDO ANTÔNIO DA
SILVA NEVES, contra TOYOTA DO BRASIL LTDA (1ª ré) e GUEBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (2 ª ré), onde o autor alega, em síntese ter adquirido junto à 2 ª ré um veículo novo
(zero quilômetro) , de fabricação da 1ª ré, modelo Hilux CD, pelo valor de R$ 116.997,00, no mês de
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junho de 2015, sendo que após o decurso de 15 dias, quando esteve na 2 ª ré para pegar o DUT do
veículo, ouviu de um outro cliente da loja e marca que havia adquirido um veículo idêntico ao do autor
no mesmo dia que ele, o qual vinha apresentando oxidação generalizada por toda a caçamba, o que
não era visível em razão de sua proteção plástica, a qual, estranhamente havia sido ofertada como
brinde pela 2ª ré.
Diante do referido relato, o autor, de imediato, determinou que fosse suspensa a proteção plástica do seu veículo, oportunidade em que fora surpreendido com a constatação da oxidação da caçamba do seu veículo, conforme havia lhe sido relatado pelo outro consumidor, gerando uma Ordem de
Serviço data de 15.06.2015, ressaltando-se que após 30(trinta) dias, nenhuma providencia havia sido
tomada pelas rés, pelo que pugnou pela liminar no sentido de impor as rés a obrigação de entregar um
novo veículo 0km da mesma marca e modelo que o defeituoso, e no mérito a confirmação da liminar
com a consequente condenação das réus para lhe indenizar a título de danos morais e materiais.
Diante da documentação colacionada pelo autor demonstrando, de fato, o dano, liminar concedida ID 7750804 determinando a troca do veículo por um novo, da mesma marca e modelo no prazo
de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 reais.
Agravo de Instrumento interposto pela 2 ª ré ID (7750820) em face da decisão que antecipou
os efeitos da tutela, alegando ser o referido juízo absolutamente incompetente para processar o litígio.
Agravo de Instrumento interposto pela 1ª ré ID (7750877) em face da decisão que antecipou
os efeitos da tutela, alegando uma omissão por parte do autor acerca de uma colisão sofrida pelo
veículo, tendo sido o mesmo reparado no mesmo local, demonstrando que a desvalorização em
função do reparo não existe. Sustenta também ser o referido juízo absolutamente incompetente para
processar o litígio.
Contestação interposta pela 1ª ré (ID7750930) e pela 2 ª ré (ID 7751018) requerendo serem
julgados improcedentes os pedidos formulados e a condenação do autor ao pagamento das custas e
honorários de sucumbência.
Decisão interlocutória (ID 7751070) dando provimento ao agravo de instrumento, declarando
a incompetência absoluta do Juízo cível da Comarca de Itaparica, assim como a nulidade de todos os
atos processuais praticados nos autos do processo de origem, devendo eles serem remetidos à Comarca de Salvador.
Manifesto da 2ª ré (ID 7751089), informando o interesse de transigir, e caso inexista acordo,
aduz a necessidade de produção de prova oral.
Manifesto da 1 ª ré (ID 7751090), solicitando a realização de prova pericial e pugnando pela
improcedência da demanda.
Manifesto da parte autora (ID 7751091), solicitando a realização de prova pericial e testemunhal.
Decisão interlocutória (ID 7751092) deferindo e designando a realização de prova pericial.
Laudo pericial apresentado (ID 7751100) relatando a apresentação de oxidação na parte interna da caçamba, sob a proteção plástica, devido a limalhas/cavacos de aço ali depositados quando da
furação da chapa de aço da caçamba do veículo para instalação do acessório “Santo Antônio”.
Manifesto da 2 ª ré (ID 7751122), aduzindo que as premissas técnicas firmadas no laudo pericial fazem derrocar completamente frágil a pretensão autoral e a inexistência de malícia por parte da
Ré, e que a oxidação existente é pontual e diminuta , não havendo qualquer comprometimento para
uso e fruição do bem e pugnando pela improcedência da demanda.
Manifesto da 1ª ré (ID 7751123), aduzindo que não há prova alguma nos autos de a oxidação
derivar de vício de fabricação; e ainda que o reparo do automóvel não poderia dar ensejo à desvalorização, haja vista que o veículo passou por 6 serviços de pintura e funilaria devido a colisão, em área
contígua àquela em que constatada a oxidação; pugnando pela improcedência da demanda.
Manifesto da parte autora (ID 7751125), aduzindo que o laudo pericial reconheceu a existência
de vício no veículo periciado. Ao final, pugna pela apreciação do pedido liminar contido na exordial
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para ordenar as Rés, à substituição do veículo do autor por um novo da mesma marca, cor e modelo no
prazo de 48 horas da notificação por mandado, sob pena de cláusula penal diária por descumprimento no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) dia. Requer ainda seja julgada totalmente procedente
a presente ação confirmando os termos da antecipação de tutela requerida e condenando as Rés em
indenizar o autor aos danos morais causados.
Manifesto da 2ª ré (ID 7751128), informando a necessidade de que seja produzida a prova oral,
consistente no depoimento de testemunhas que considera relevantes à apreciação da questão posta em
discussão nos autos.
Manifesto da 1ª ré (ID 7751129), informando possuir interesse na oitiva das testemunhas arroladas pela litisconsorte.
Decisão ID 7751132 designando audiência de instrução para novembro.
Ata de audiência – ID 7751150
Manifesto da parte autora (ID 7751158), afirmando ser de uma clareza incontestável que a culpa do fato é única e exclusiva das Rés e que o Autor não pode mais uma vez ser lesado em virtude da
vileza ocasionado por estas, requerendo, de logo, mas sim substituição do veículo por outro com todos
os acessórios originais de fábrica ou na pior das hipóteses a restituição de todo o valor pago acrescido
de juros e correção desde a citação cumulado em ambos os casos com a condenação em danos morais
em razão não só dos transtornos ocorridos como também a fim de penalizar a publicidade enganosa
observada. Pugna também pela apreciação do pedido de antecipação de tutela.
Manifesto das duas partes Réus (ID 7751159/7751160) pugnando pela improcedência da ação.
Manifesto da parte autora (ID 7751163) solicitando, em caráter de urgência e devido ao período de tempo decorrido, a prolação da sentença.
Sentença proferida – ID 7751164 julgando procedente a Ação Ordinária para condenar ambas
as rés, solidariamente, na entrega de outro veículo Zero quilometro, com características idênticas ao
objeto da lide, ou, caso isto já tenha sido feito, que mantenha o autor na posse do mesmo, bem como o
ressarcimento das despesas comprovadas através de liquidação de sentença de todos os prejuízos materiais sofridos durante o período que ficou com o bem avariado a título de DANOS EMERGENTES.
Foi condenada ainda, a parte ré, a uma indenização pelos danos morais sofridos pela autora, com fulcro nos art. 487 do NCPC, e art. 14 da lei 8.078/90, acrescidas de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta data, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Foram condenadas ainda,
as rés ao pagamento nas custas processuais e nos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte
por cento) do valor da condenação atualizada, levando-se em conta do grau de zelo do profissional, o
tempo exigido para o seu serviço e a complexidade da causa, nos termos do artigo 85 § 2º do NCPC.
Embargos de declaração interpostos pelas Réus. (ID 7751167/7751168) determinando o recebimento do recurso, e, ao final, seja o mesmo provido, para que, supridas as omissões e contradição
apontadas, seja emprestado efeito modificativo aos embargos, ou, acaso assim não entenda o Julgador,
ao menos manifeste tese explícita a respeito da matéria tangenciada.
Manifesto da parte autora (ID 7751171) para que não sejam conhecidos os embargos declaratórios e queseja determinado o imediato cumprimento da obrigação de fazer contida no
dispositivo sentencial.
Sentença ID- 7751172, rejeitando os embargos de declaração.
Apelações interpostas pelas Réus (ID 7751114/7751118) requerendo a reforma da sentença objurgada para julgar totalmente improcedente a ação intentada, ou, alternativamente, no caso de se
manter a sentença atacada, requer a Apelante seja excluída a condenação de danos emergentes e morais ou revisto o valor arbitrado, inclusive de honorários de sucumbência
Contrarrazões do Apelado (ID 7751184) requerendo que seja desprovida as apelações, mantendo a sentença incólume em sua inteireza; que seja mantida integralmente a obrigação de fazer em
razão da eminencia do perecimento do veículo que já conta com mais de 03 anos de fabricação; e
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a majoração da condenação das apeladas em honorários advocatícios ao percentual de 20% sobre o
valor da condenação.
Petição juntada pelo autor (ID- 1081745) requerendo o impulsionamento do processo, tendo em vista a depreciação mecânica acelerada do automóvel, em decorrência, também, do lapso temporal de 4 anos.
VOTO
Trata-se de apelação cível proposta por TOYOTA DO BRASIL LTDA (1ª ré) e GUEBOR
COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA (2 ª ré), contra a sentença de mérito prolatada nos autos da
ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada sob o nº 0301392-25.2016.8.05.0001 por
FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA NEVES, onde o apelado alega, em síntese, que adquiriu junto
às apeladas um veículo novo (zero quilômetro), de fabricação da 1ª ré, modelo Hilux CD, pelo valor
de R$ 116.997,00, padecendo de supostos vícios de fabricação, consistentes em oxidação na superfície
interna da parte traseira da caçamba do veículo adquirido pelo apelado.
Por entender que a sentença prolatada no Juízo a quo viola normas legais de natureza cogente
ao lhes impor condenação indevida e exacerbada, interpõe os Apelantes o presente recurso, para o
reestabelecimento da ordem processual e da verdade dos fatos.
Primeiramente, afasto a prefacial de ausência de fundamentação de dano emergente. Isto porque, a sentença em diversos pontos, deixa claro que é direito do autor da ação em ser ressarcido, devido
ao prejuízo efetivamente sofrido pelo mesmo, como se observa dos seguintes excertos (ID 7751164):
“Conclui-se que a depreciação econômica do veículo, fica certo pela própria natureza do problema,
de difícil reparação, e seu alastramento por inúmeras partes do automóvel. Problemas incomuns à
veículos, ainda mais tratando-se de veículo com menos de um mês de uso e adquirido zero quilômetro.
Resta, assim, indubitável a ocorrência de depreciação econômica do automóvel.”
(...)
“Observa-se, no laudo pericial, precisamente na resposta 3 de fls.346, que o perito informa que o problema somente seria resolvido sem desvalorização do veículo com a substituição da caçamba por uma
nova.”

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
Depreende-se dos autos, que a lide principal versa sobre pedidos de restituição de quantia paga,
consoante prevê o Código de Defesa do Consumidor, aduzindo o apelado que sofreu diversos transtornos
decorrentes da aquisição de um veículo zero quilômetro fabricado pela apelante TOYOTA DO BRASIL
LTDA junto à concessionária autorizada, e também apelante, GUEBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, tendo alegado que após 15 (quinze) dias de uso o automóvel apresentou avarias de fábrica.
É sabido que o Código de Defesa do Consumidor buscou regular de forma clara os riscos
oriundos das relações de consumo aos quais ficam expostos a vida e o patrimônio do consumidor, preservando-se o atendimento das necessidades dos que consomem, respeitando-se sua dignidade, oferecendo-lhe segurança e, promovendo-lhes a melhoria e a qualidade dos serviços a serem prestados.
Fato é que para existir a obrigação de indenizar, é necessário que haja a presença de três requisitos: a prática de um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre eles.
Com efeito, subsiste a responsabilidade solidária das empresas recorrentes, tendo em vista
que a GUEBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, concessionária autorizada da fabricante
TOYOTA DO BRASIL LTDA, danificou com diversos pontos de oxidação a parte interna da caçamba do veículo zero quilômetro adquirido pelo apelado, quando da instalação do acessório denominado
“Santo Antônio”. Tal constatação consta expressamente nas conclusões do laudo emitido pelo perito
do Juízo (ID 7751101), conforme trecho que a seguir transcrevo:
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“Do exposto, e de acordo com as informações coletadas dos documentos existentes, concluo, S.M.J.,
que o veículo marca TOYOTA, modelo HILUX CD, cor BRANCO POLAR, chassi nº 8AJFX29G6F6608031, placa PJH-0392, ano fabricação 2015, modelo 2015, apresenta oxidação na parte interna da caçamba, sob a proteção plástica, devido a limalhas/cavacos de aço aí depositados quando da
furação da chapa de aço da caçamba do veículo para instalação do acessório “Santo Antonio”.

Desta forma, ao ter adquirido e instalado o aludido acessório “Santo Antônio” pela concessionaria autorizada GUEBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA, parte que lhe vendeu a caminhonete HILUX zero quilômetro objeto do feito, o consumidor teve a legítima expectativa de que o
aludido produto lhe seria entregue em respeito à todas as especificações da fabricante TOYOTA DO
BRASIL LTDA, fato que não se concretizou, conforme conclusão exposta no laudo pericial e cujo
trecho fora acima transcrito.
Desta forma, tratam os autos da reponsabilidade por vício de produto durável (automóvel),
que fora adquirido e entregue ao consumidor com relevantes falhas no processo de instalação de peça
acessória pela concessionária autorizada, caracterizando-se, destarte, a responsabilidade objetiva de
todos aqueles envolvidos no processo de compra e venda do aludido produto, conforme dispõe o art.18
da Lei nº 8.078/90, in verbis:
“Art. 18 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, 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, alternativamente 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”.

Destaque-se que o caso concreto não trata de mera instalação de acessórios por estabelecimentos não autorizados pela fabricante, mas sim acessório (Santo Antônio) que se integrou
ao produto principal (caminhonete) durante o processo de venda ao consumidor de carro zero
quilômetro, não havendo o que se falar em separação do aludido acessório do produto principal
finalizado, e que fora entregue pelas empresas apeladas quando da compra do bem pelo consumidor, afastando-se, consequentemente, a aplicação da reponsabilidade por vício do serviço,
prevista no art.22 da Lei nº 8.078/90.
Neste sentido, eis o escólio da professora Cláudia Lima Marques acerca da responsabilidade objetiva da cadeia de fornecedores, prevista no art. 18 do Código de Defesa do Consumidor
e acima transcrito:
“Responsabilidade solidária dos fornecedores: No sistema do CDC respondem pelo vício do produto
todos aqueles que ajudaram a colocá-lo no mercado, desde o fabricante (que elaborou o produto e o
rótulo), o distribuidor, ao comerciante (que contratou com o consumidor). A cada um deles é imputada
a responsabilidade pela garantia de qualidade-adequação do produto. Parece-nos, em um primeiro
estudo, uma solidariedade imperfeita, porque tem como fundamento a atividade de produção típica de
cada um deles. É como se a cada um deles a lei impusesse um dever específico, respectivamente, de
fabricação adequada, de distribuição somente de produtos adequados, de comercialização somente de
produtos adequados e com as informações devidas. O CDC adota, assim, uma imputação, ou, atribuição objetiva, pois todos são responsáveis solidários, responsáveis, porém, em última análise, por seu
descumprimento do dever de qualidade, ao ajudar na introdução do bem viciado no mercado. A legiti-
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mação passiva se amplia com a responsabilidade solidária e com um dever de qualidade que ultrapassa
os limites do vínculo contratual consumidor/fornecedor direto.
Responsabilidade solidária. Escolha do polo passivo pelo consumidor: No sistema do CDC, a escolha
de qual dos fornecedores solidários será sujeito passivo da reclamação do consumidor cabe a este último. Normalmente, o consumidor preferirá reclamar do comerciante mais próximo a ele, mais conhecido, parceiro contratual identificado, mas o fabricante, muitas vezes o único que possui conhecimentos
técnicos para suprir a falha no produto, será eventualmente demandado a sanar o vício”. (Comentários
ao Código de Defesa do Consumidor. Editora Revista dos Tribunais. 6ª edição) (grifos nossos)

Resta então inquestionável que a aquisição do veículo pelo apelado acarretou-lhe constrangimentos e prejuízos na órbita extrapatrimonial, inclusive ante a inexistência de reparo no
prazo de 30 dias fixado pelo referido art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, arcando o
consumidor, injustamente, com as consequências de um problema que não deu causa, fato este
que demonstra a ocorrência dos almejados danos.
Assim, as apelantes contribuíram para o evento danoso na medida em que colocou à disposição do consumidor um veículo novo que, posteriormente à compra, apresentou os defeitos citados ao
longo do processo, resultando em prejuízos para o apelado pelos transtornos que teve de suportar com
o veículo em mãos, e mais ainda porque teve que passar um considerável tempo fazendo uso do bem
danificado, pois outra opção não lhe restava.
A má prestação de serviço pelos apelantes liga-se, pelo nexo de causalidade, ao pleiteado dano
moral, em face das consequências embaraçosas à vida do consumidor, suficientemente comprovada.
Desse modo, todo o transtorno em decorrência de um veículo recém adquirido pelo apelado,
configurou o dano moral in re ipsa, sendo dispensada a sua demonstração em Juízo, e, nesse diapasão, é
cediço que a indenização por danos morais, assim como a determinação da troca do veículo por um novo
e do mesmo modelo, busca confortar a vítima pela prática abusiva, que gerou lesão extrapatrimonial.
Por oportuno, transcreve-se a seguinte jurisprudência:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA
COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO E CONSUMATIVA. CPC/1973. IMPOSSIBILIDADE DE
ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APÓS REJEIÇÃO DO INCIDENTE E AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO. DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR. MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1) Rejeitado
o incidente de impugnação ao valor da causa, sob a égide do CPC/2013, e não tendo sido interposto
agravo de instrumento, incide sobre a questão a preclusão pro judicato e consumativa, com os efeitos
da coisa julgada, a rigor dos arts. 467, 471 e 473 do CPC/1973, correspondentes aos arts. 502, 505 e
507 do CPC/2015. 2) A regra da irretroatividade da lei processual prevista no art. 14 do CPC/2015
está em conformidade com o princípio do tempus regit actum e busca preservar o culto à segurança das relações jurídicas já finalizadas. 3) A autora logrou desincumbir-se do ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito de ressarcimento do valor do veículo, na medida em que anexou à inicial os
documentos que comprovam que o automóvel novo apresentou diversos problemas em curto espaço de
tempo (35 dias), evidenciando que padecia de defeitos que não foram devidamente solucionados pelas
rés, conforme laudo pericial. 4) Dispõe o caput do art. 18 do CDC que a responsabilidade pelo vício do
produto abrange não só aqueles que o tornem impróprio ou inadequado ao uso, como também os que
lhe diminuam o valor, como é o caso. 5) Na hipótese, a sentença objurgada, embora tenha consignado
expressamente que o veículo permaneceu por cerca de 43 (quarenta e três) dias parado na oficina da
concessionária, em curto espaço de tempo da sua aquisição, equivocamente deixou de consignar que
os vícios constatados no veículo comprometeram a qualidade e o funcionamento que dele se esperou,
pelo que, inevitavelmente, reduziram-lhe o valor. 6) Além disso, também não se vislumbra nos autos
culpa exclusiva do consumidor para afastar a responsabilidade do fornecedor (art. 12, § 3º, III, do
CPC). 7) Comprovado vício no produto, não solucionado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1º, do CDC),
faz-se imperiosa a condenação das apeladas a efetuarem, de forma solidária, a restituição do valor
pago pelo veículo, inclusive porque a escolha pela restituição do valor ou substituição do bem depende
do consumidor. Precedentes STJ e TJAP. 8) No mais, referente ao quantum indenizatório por danos
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morais, vislumbro razoável e proporcional para reparar o abalo moral sofrido, não implicando em enriquecimento sem causa, tampouco destoa dos parâmetros deste Tribunal de Justiça a caracterizar que o
valor seja módico, portanto, não há razão para sua modificação. 9) Apelo parcialmente provido. (TJ-AP
- APL: 00414930820148030001 AP, Relator: Desembargador ROMMEL ARAÚJO DE OLIVEIRA,
Data de Julgamento: 23/07/2019, Tribunal)

A circunstância versada nos autos supera um mero dissabor ou aborrecimento cotidiano, gerando constrangimento e intranquilidade. Não resta dúvida, no caso em comento, que o apelado suportou todos os danos decorrentes da conduta lesiva das apelantes.
Destarte, reconhecida pelo julgador de primeiro grau a existência dos danos morais, entendo haver
ponderado a magistrada sentenciante com a mesma e equilibrada reflexão, quando determinou condenar
ambas as apelantes, solidariamente, na entrega de outro veículo zero quilometro, com características idênticas ao objeto da lide, ou, caso isto já tenha sido feito, que mantivesse o apelado na posse do mesmo, bem
como o ressarcimento das despesas comprovadas através de liquidação de sentença de todos os prejuízos
materiais sofridos durante o período que ficou com o bem avariado a título de danos emergentes.
Neste sentido, o entendimento é que a indenização pleiteada, do modo como reconhecida na
sentença, mostra-se ajustada aos parâmetros da razoabilidade.
Por esta razão, o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidas de
juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, encontra-se em consonância com o dano sofrido
pelo apelado, devendo ser reparado pelas apelantes.
Da mesma forma a correção monetária, incidente a partir da sentença, ou seja, da data do arbitramento dos danos morais, conforme entendimento sumulado pelo STJ em verbete Nº 362.
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO aos recursos interpostos pelas
apelantes para manter a sentença recorrida em todos os seus termos, inclusive os honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da condenação.
*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8018753-53.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 16/02/2021)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO
JUÍZO A QUO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PLANO DE SAÚDE. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA PARA PACIENTE PORTADOR DE LINFOMA. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
COBERTURA CONTRATUAL E LEGAL. CLÁUSULA APARENTEMENTE
ABUSIVA, À LUZ DO CÓDIGO CONSUMERISTA. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PLEITEADA
NA ORIGEM. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. AGRAVO INTERNO
PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 801875353.2020.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como Agravado, ITALO RAPHAEL JÚNIOR,
548

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Agravo
Interno interposto pela Agravante e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão vergastada em todos os seus termos, e assim o fazem pelas razões que
integram o voto do eminente Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória de ID 8209726, proferida pelo douto Juiz de Direito
da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 8058414-36.2020.8.05.0001, proposta pelo
Agravado, ITALO RAPHAEL JÚNIOR, inverteu o ônus da prova e deferiu o pleito liminar, determinando que os Requeridos – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e HOSPITAL
SÃO RAFAEL S/A –, no prazo de 48 horas, realizem o transplante de medula óssea alogênico, prescrito pelo médico (ID 60219690), devendo os valores resultantes do tratamento/transplante serem
posteriormente negociados entre as Rés, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), em caso de descumprimento total, parcial ou moroso.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que jamais afirmou que o procedimento prescrito pelo médico assistente do Agravado fosse incorreto ou se imiscuiu na competência daquele para
interferir no tratamento indicado. Todavia, por se tratar de relação contratual de saúde suplementar,
defende que a operadora está adstrita a cobertura dos procedimentos legalmente exigidos e/ou contratualmente previstos, dentre os quais não se encontra o custeio de transplante de medula óssea.
À vista disto, afirma que o comportamento concludente inicialmente adotado pela Demandada quanto à informação de não cobertura contratual, tem certamente significado jurídico e contratual, uma vez que a
exclusão de cobertura do plano nesse caso em tela, evidencia que a Ré não está se furtando ao cumprimento
de nenhuma obrigação contratual, isso porque agiu em conformidade com o disposto em contrato, já conhecido pela parte Autora no momento de sua assinatura, bem como em conformidade com a lei.
Diante do exposto, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pelo seu
provimento, a fim de que seja reformada a decisão objurgada.
Efetuado o preparo (IDs 8209738 e 8209739).
Em decisão de ID 8343148 foi negado o efeito suspensivo pretendido ao recurso, tendo a Agravante interposto o Agravo Interno de ID 8703054.
Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões ao recurso (ID 9010294), refutando os argumentos levantados pela Agravante e pugnando pelo improvimento do recurso.
VOTO
Verifica-se que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual
conheço do recurso e passo à sua análise.
Inicialmente, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno interposto
pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão que deixou de atribuir
efeito suspensivo ao recurso, haja vista a análise do mérito deste Agravo de Instrumento. Prejudicado,
assim, o referido recurso.
No mais, conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra a decisão interlocutória de ID 8209726, proferida
pelo douto Juiz de Direito da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos
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autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 805841436.2020.8.05.0001, proposta pelo Agravado, ITALO RAPHAEL JUNIOR, inverteu o ônus da prova
e deferiu o pleito liminar, determinando que os Requeridos – SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE e HOSPITAL SÃO RAFAEL S/A –, no prazo de 48 horas, realizem o transplante de medula óssea alogênico, prescrito pelo médico, devendo os valores resultantes do tratamento/
transplante serem posteriormente negociados entre as Rés, sob pena de multa diária no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento total, parcial ou moroso.
Registre-se que o julgamento do presente Agravo de Instrumento deve restringir-se à análise
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, preservando-se a matéria de fundo para posterior
análise pelo juízo de origem em sede de cognição exauriente de mérito.
Com efeito, a pretensão de reforma da decisão objurgada deve ser analisada à luz do que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil, que assim estabelece:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O que se extrai da referida norma é que o deferimento da tutela de urgência está condicionado
ao preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: fumus boni iuris, que se afigura na plausibilidade do direito invocado pela parte, e periculum in mora, que se constitui no risco de grave dano de
difícil ou impossível reparação à parte, ou ainda de perecimento da eficácia da tutela pretendida acaso
tenha que se esperar o julgamento definitivo do feito, que devem ser apurados em cognição sumária
para ser concedida ab initio.
Discorrendo sobre o tema, leciona Daniel Amorim:
“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 existência de elementos que evidenciem a probabilidade do
direito. (omissis) O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz,
ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que
o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já
que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em
juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.” (in Novo Código de Processo
Civil Comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 476).

Feitas estas considerações, em uma análise perfunctória dos autos, entendo que não merece
ser acolhida a pretensão recursal, pelos fundamentos a seguir expostos.
No caso em apreço, não há como duvidar que a relação travada entre as partes deve ser vista
à luz do Direito Consumerista, eis que consubstanciada no oferecimento de assistência médica mediante remuneração.
Assim, patente se mostra que a relação firmada entre as partes é lastreada em típico contrato
de adesão, com cláusulas previamente impostas aos segurados, mostrando-se a prática de exclusão de
cobertura inteiramente contrária aos princípios basilares da legislação de proteção ao consumidor, o
que autoriza a intervenção judicial para as devidas adequações.
Destarte, é cediço que a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade da
pessoa humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental do homem,
manifestando o legislador constituinte constante preocupação em garantir a todos uma existência
digna, consoante os ditames da justiça social.
Desse modo, acima de qualquer outra consideração, não se pode perder de vista que a saúde
se trata de bem jurídico de valor inestimável, elevada à categoria de direito social e, por isso mesmo,
tutelado constitucionalmente.
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Assim dispõem os arts. 6º e 196, ambos da Constituição Federal:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art. 196. 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 promoção, proteção e recuperação.

Nestas circunstâncias, os aspectos que regem a assistência à saúde não podem estar permeados de cláusulas iníquas que excluam o custeio do tratamento de determinadas enfermidades. A Lei nº
8.078/90, taxou de abusivas as práticas e as cláusulas que, de alguma forma, coloquem o consumidor
em desvantagem.
É o caso dos seus artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV e § 1º, que assim dispõem:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
(…)
V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;
II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;
III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do
contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Destarte, não cabe à Seguradora determinar o que o paciente necessita ou não para tratar das
doenças que o acometem, nem qual procedimento deverá ser realizado para esse tratamento. Essa
função cabe ao médico, que é o profissional capacitado para realizar diagnóstico ao caso do enfermo,
identificando a gravidade da doença, os exames e os procedimentos a serem realizados.
Portanto, atestada pelo médico a necessidade de realização de determinado tratamento, o paciente tem o direito de pleitear que a Seguradora o autorize, arcando com todas as despesas necessárias. Afinal, o consumidor, ao contratar o plano de saúde junto à seguradora, pretendeu garantir seu
bem estar, dando maior segurança para a sua saúde.
Nessa vertente, somente ao médico que acompanha o paciente é dado definir o tratamento
adequado à preservação da saúde deste, de modo que à operadora do plano de saúde não compete
limitar as alternativas possíveis para o restabelecimento da sua sanidade física, como já pacificado no
âmbito do STJ, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO- IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. IMPROVIMENTO. 1.- A aferição dos requisitos autorizadores da tutela antecipada (verossimilhança e prova
inequívoca) esbarra no óbice da súmula 7/STJ, pois demanda revolvimento de matéria fático-proba-
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tória. 2.- A jurisprudência é firme no sentido de considerar abusiva a cláusula que limita a forma de
tratamento das doenças cobertas. (…). (STJ, AgRg no AREsp 194.590/PA, Terceira Turma, Relator
Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 20/09/2012, DJe 08/10/2012).
PROCESSO CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA. REQUISITOS LEGAIS. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. (…)  3. O plano
de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado
para a cura de cada uma delas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1.350.717/PA,
Quarta Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
22/03/2011, DJe 31/03/2011).

Inclusive, corroborando tal entendimento, em casos análogos, já se posicionou reiteradamente
a jurisprudência pátria:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TRANSPLANTE DE MEDULA. COBERTURA DEVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor aos contratos de plano de saúde. Preenchidos os requisitos da urgência e da probabilidade do
direito afirmado, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. A negativa de autorização do tratamento, sob o argumento de ausência de cobertura contratual se afigura em princípio abusiva, além do
que sem o tratamento prescrito, há risco de agravamento do quadro de saúde da paciente. Estão presentes
os pressupostos necessários à concessão da medida, razão por que se mostrou correta a decisão recorrida.
Precedentes deste órgão fracionário. Mantida a decisão agravada. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS,
Agravo de Instrumento nº 70081928905, Sexta Câmara Cível, Relatora: Desª. MARLENE MARLEI DE
SOUZA, julgado em: 26/09/2019, publicado em: 01/10/2019) (Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. DECISÃO PRIMEVA QUE DETERMINOU AO PLANO DE SAÚDE (PLANSERV) A REALIZAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA,
CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. ESTADO DE SAÚDE DA PACIENTE, ORA AGRAVADA, FRAGILIZADO. MANUTENÇÃO DO DECISUM PRIMEVO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA.RECURSO IMPROVIDO. (TJBA, Agravo de Instrumento nº 002048176.2017.8.05.0000, Quinta Câmara Cível, Relatora: Desª. ILONA MÁRCIA REIS, publicado em:
21/02/2018) (Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM LEUCEMIA LINFÓIDE
- TRANSPLANTE DE MEDULA – RECIDIVA - TUTELA DE URGÊNCIA – À luz dos requisitos
do art. 300, do CPC, deve ser mantida a decisão que obriga a operadora de saúde a cobrir as despesas de todo o tratamento prescrito pelo médico, incluindo não apenas o procedimento de transplante
de medula, mas também todos os exames, medicamentos e materiais necessários ao tratamento –
Obrigação de custeio de procedimentos e exames, ainda que experimentais, e fornecimento de medicação importada, se plenamente justificável na espécie (a droga nacional causou reação alérgica no
paciente) - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 226013686.2016.8.26.0000, 8ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. ALEXANDRE COELHO, julgado
em: 19/04/2017, publicado em: 19/04/2017) (Grifos nossos).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO
DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. CASO CONCRETO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS
PRECEITOS DO CDC. 1.Em razão da data de interposição do presente recurso, mostra-se aplicável o NCPC. 2.A atividade securitária, objeto dos autos, está abrangida pelo Código de Defesa do
Consumidor, consoante disposição do artigo 3º, § 2º, devendo suas cláusulas obedecer às regras
dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes,
especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor. 3.No caso
concreto, considerando a natureza da matéria debatida, tenho que imperiosa a reforma da decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo autor. Da leitura da peça exordial, vê-se que o autor
foi diagnosticado com Linfoma do Manto, tendo por tratamento indicado a realização de Transplante Autólogo de Medula Óssea. 4. Preenchidos os requisitos do artigo 300 do ncpc - probabilidade

552

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

do direito e perigo de dano ao consumidor. RECURSO PROVIDO. (TJRS, Agravo de Instrumento
nº 70070894092, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. LÉO ROMI PILAU JÚNIOR, julgado em:
30/11/2016, publicado em: 05/12/2016) (Grifos nossos).

Feitas estas considerações, denota-se que o juízo a quo acertadamente deferiu o pleito liminar formulado nos autos originários, determinando que a Ré, ora Agravante, custeie o transplante de
medula óssea alogênico, nos termos prescritos no relatório médico de especialista, acostado aos autos
originários (ID 60219690 – Pág. 02), in verbis:
“À SUL AMÉRICA
SOLICITAÇÃO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO
Paciente ITALO RAPHAEL JUNIOR, 56 anos, sexo masculino, portador de Linfoma não Hodgkin
Difuso de grandes células B, CD20+ (Double hit), tratado inicialmente com Quimio-imunoterapia –
R-CHOP, por 6 ciclos.
Evoluiu com persistência de doença em região inguinal esquerda, sendo submetido a nova biópsia, que
confirmou atividade de doença.
Foi submetido a Quimio-imunoterapia de resgate, esquema R-ICE, por 3 ciclos, com redução do tamanho e da intensidade da captação ao PET de todos os sítios de atividade da doença, o que configurava
Resposta Parcial.
Realizou Transplante de Medula Óssea Autólogo em 19/12/2019.
Controle com PET CT revelou progressão da doença, ainda localizada em região inguinal esquerda.
Realizou Radioterapia como ponte para TMO Alogênico, finalizada em 06/04/2020.
Novo PET CT pós Radioterapia revela ainda doença em atividade, muito embora com dimensões e
captação reduzidas em relação ao exame anterior.
Possui doadora aparentada 100% compatível e diante da ausência de novas drogas para o tipo de Linfona que o paciente apresenta, altamente agressivo e refratário a todos os tratamentos oferecidos até
então, foi indicado o TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO com proposta de CURA
da doença em questão.
Solicito autorização para realizar o referido transplante com o seguinte regime de condicionamento
(Peso 88kg, Alt: 1,85m; SC 2.14m2 – SCA 2.0m2)
(…)”

Portanto, o fumus boni iuris milita em favor do Recorrido, sendo corroborado pela farta documentação colacionada aos autos de origem.
Por fim, no caso em tela, evidencia-se o risco de dano de difícil reparação ao Agravado, mormente levando em consideração o delicado estado de saúde em que se encontra.
Deste modo, é certo que, sob a ótica dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil,
era caso de concessão da tutela de urgência, como de fato foi concedida a medida em primeiro grau,
em decisão cuja amplitude deve ser mantida, a fim de que a Agravante não atrase e nem prejudique o
gravíssimo tratamento médico em comento.
Ante o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno interposto
pela Agravante e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a
decisão vergastada em todos os seus termos.
*****
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(TJBA – Apelação Cível nº 800229-62.2019.8.05.0146. Segunda Câmara Cível. Relator: Des.
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 10/09/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE PRIVADO. DIAGNÓSTICO DE TROMBOEMBOLISMO PULMONAR.
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM DOMICÍLIO. XARELTO (RIVAROXABANA) 20MG. NEGATIVA DE COBERTURA. LEI 9.656/98. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. TRATAMENTO INDICADO EM RELATÓRIO
MÉDICO. CLÁUSULA ABUSIVA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DA TERCEIRA TURMA DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a argumentação do apelante de que a negativa de fornecimento do
medicamento está amparada pelo artigo 10, da Lei 9.659/93, porquanto, a interpretação
do dispositivo deve ser restritiva e a jurisprudência pátria, nessas circunstâncias, tem
entendido que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas
não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula
contratual que exclui, ainda que em ambiente domiciliar, quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, conforme os julgados da Terceira Turma do Superior
Tribunal de Justiça presentes no corpo do voto.
2. A despeito da mudança de entendimento a partir do advento de um julgado da Quarta
Turma em sentido contrário ao ora sustentado - REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro
Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020, ressalto que o referido não
vem sendo acompanhado pela Terceira Turma do STJ, a qual ratifica o seu entendimento
quanto ao caráter exemplificativo do rol de procedimentos. Desse modo, não se considera
desfundamentada a decisão que seguiu o entendimento consolidado em uma das turmas
do Superior Tribunal de Justiça, para os efeitos do art. 489, §1º, VI, do CPC, na medida
em que não vinculante ou de aplicação imediata, como quer fazer crer o Apelante.
3. Ademais, conforme destacado pelo Juízo de piso, há nos autos documentação que
comprova a necessidade do tratamento, dada a situação delicada de saúde do pleiteante, com prescrição da mesma medicação por um pneumologista, um ortopedista e um
cardiologista, consoante receituários juntados aos autos, o que denota a gravidade e a
real necessidade do paciente de obter o medicamento em questão.
4. O Princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma individual e concreta, seja administrativa ou legal,
quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles inerentes à
saúde e conseqüentemente à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias, assegurados no ordenamento jurídico pátrio.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8002229-62.2019.8.05.0146,
oriundos da 3ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Juazeiro, em que
apelante UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
LTDA e apelado JOSE FRANCISCO ASSIS DO NASCIMENTO.
Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo,
nos termos do voto do Relator.
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RELATÓRIO
JOSE FRANCISCO DE ASSIS SOARES DO NASCIMENTO ajuizou AÇÃO OBRIGAÇÃO
DE FAZER, com pedido de tutela antecipada, contra a UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, cuja pretensão é o fornecimento do medicamento fármaco
XARELTO (RIVAROXABANA) 20mg- 01 comprimido por dia, para o tratamento de TROMBOEMBOLISMO PULMONAR, CID I26.
Concedida a tutela de urgência. Em sede de contestação, a acionada alegou que não há previsão de legal nem contratual de cobertura para o tratamento com fornecimento de medicamento
domiciliar. Houve réplica e audiência de tentativa de conciliação sem êxito. Sobreveio sentença (id.
16514822), com a seguinte conclusão:
“Por todo o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte autora para: a) Confirmar a liminar ID. 29748574, tornando definitiva
a obrigação da parte requerida em fornecer o medicamento mediante o pagamento da copartição de
40%, Julgo improcedente o pedido de indenização a título de dano moral. Julgo extinto o processo,
com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, CPC.
Em face da sucumbência, condeno a demandada no pagamento das custas processuais calculadas
apenas neste processo, como também na verba honorária advocatícia, esta arbitrada em 10% (dez por
cento) sobre o valor atribuído à causa.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
JUAZEIRO/BA, 22 de abril de 2021.
Vanderley Andrade de Lacerda
Juiz de Direito”

Irresignada, a Acionada interpôs recurso de Apelação (id. 16514827), sustentando, em síntese, que a sentença consolida abuso de direito da parte autora, atentando contra o direito coletivo dos
consumidores e à violabilidade da operadora de plano de saúde, uma vez que obriga o fornecimento
de medicamento de uso domiciliar.
Sustenta que há entendimento da ANS, ratificado em Parecer Técnico, de que o direito perseguido na ação não encontra guarida na norma vigente, indicando, neste sentido, o enunciado 33 da III
Jornada de Direito da Saúde do CNJ, para defender que “os medicamentos de uso domiciliar, ou seja,
externos ao ambiente da unidade de saúde, e sem necessidade de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial, não têm cobertura obrigatória pelas operadoras de plano de saúde, justamente
por se tratarem de medicações para tratamento domiciliar, com expressa vedação legal de cobertura
pelas operadoras de planos de saúde.”
Defende que a sentença recorrida está em desacordo com a jurisprudência do STJ, indicado a
ocorrência de overrruling no entendimento da Corte Superior que adota, agora, “o entendimento de
que o rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS),
previsto na Resolução Normativa 428/2017, não é meramente exemplificativo, tratando-se de um mínimo obrigatório para as operadoras de planos de saúde.”
Sustenta que, com o advento da Lei 9.656/98, as seguradoras e operadoras de plano de
saúde se obrigaram a prestar a cobertura médica para os contratos adaptados aos seus termos,
estando expressamente excluída a cobertura dos medicamentos a serem administrados no domicílio do segurado, defendendo, por essas razões, a inexistência no defeito no serviço ou negativa
de cobertura.
Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos.
Nas contrarrazões (id. 16514844), o Apelado requereu o improvimento do Recurso.
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VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Infere-se, dos autos, que o cerne da controvérsia gira em torno da negativa, por parte da ora
Apelante, do fornecimento do medicamento XARELTO (RIVAROXABANA) 20mg, para tratamento
da patologia que acomete o Apelado.
A Constituição Federal Brasileira, em seu artigo 1º, inciso III, estabeleceu como fundamento
do Estado Brasileiro a dignidade do ser humano e concedeu especial proteção como direito fundamental, no artigo 5º, a inviolabilidade do direito à vida. Empós, no título da Ordem Social, ressalvou
ser a saúde “direito de todos e dever do Estado” a ser 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 promoção, proteção e recuperação”.
As regras de proteção à vida, à dignidade da pessoa humana e à saúde são verdadeiros princípios constitucionais que irradiam para todo o ordenamento jurídico, especialmente à norma consumerista de 1990 e posteriormente, em 1998, à Lei dos Planos de Saúde (lei nº 9.656/98).
Outrossim, as empresas privadas prestam serviço de saúde em caráter suplementar ao prestado pelo Estado, tendo o dever de arcar com o ônus, principalmente em decorrência da finalidade a
que se propõe, do custeio da assistência à saúde dos seus contratantes, não podendo evocar ser esta
função precípua do Estado para desobrigar-se do seu dever, já que fazem parte do sistema brasileiro
do atendimento à saúde (Lei nº 9.656/98, art. 1º). Junte-se a esse entendimento a previsão dos arts. 196
e 199 da Constituição Federal.
Nesse ínterim, não prospera a argumentação do apelante de que a negativa de fornecimento do
medicamento está amparada pelo artigo 10, da Lei 9.659/93, porquanto, a interpretação do dispositivo
deve ser restritiva e a jurisprudência pátria, nessas circunstâncias, tem entendido que o plano de saúde
pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura
de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui, ainda que em ambiente domiciliar, quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado, conforme os seguintes julgados do Superior
Tribunal de Justiça, in verbis:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE
SAÚDE. AUTISMO INFANTIL. TRATAMENTO MÉDICO. NÚMERO DE SESSÕES. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. SESSÕES EXCEDENTES. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. LIMITE MÁXIMO. PROCEDIMENTOS MÍNIMOS. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de
2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que são abusivas as cláusulas contratuais que impõem limitações ou restrições aos tratamentos médicos prescritos para doenças
cobertas pelos contratos de assistência e seguro de saúde dos contratantes, cabendo apenas ao profissional habilitado - e não ao plano de saúde - definir a orientação terapêutica a ser dada ao paciente.
3. É abusiva a limitação do contrato de plano de saúde em relação ao número de sessões de psicologia,
terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicoterapia para o tratamento contínuo de autismo infantil.
4. O número de sessões excedentes ao mínimo coberto deverá ser custeado em regime de coparticipação, como forma de garantir o equilíbrio contratual, prezando-se pela continuidade do tratamento
necessário ao paciente sem impor ônus irrestrito à operadora do seu custeio.
5. O percentual da coparticipação deve ser estabelecido até o limite máximo de 50% (cinquenta por
cento) do valor do contrato com o prestador, sendo aplicado, por analogia, o art. 22, II, “b”, da RN ANS
nº 387/2015, que estava vigente à época do tratamento.
6. O rol de procedimentos mínimos regulamentos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
é meramente exemplificativo, podendo o médico prescrever o procedimento ali não previsto de forma
fundamentada, desde que seja necessário ao tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
7. Agravo interno não provido.
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(AgInt no REsp 1870789/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. OPERADORA CONSTITUIDA NA MODALIDADE DE AUTOGESTAO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS
EM SAUDE DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. MEDICAMENTO PRESCRITO PARA
TRATAMENTO DE ESCLEROSE MÚLTIPLA. RECUSA INDEVIDA DE CUSTEIO. DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A despeito do entendimento da Quarta Turma em sentido contrário, a Terceira Turma mantém a
orientação firmada há muito nesta Corte de que a natureza do rol do procedimento e eventos em saúde
da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a negativa de custeio de medicamento indicado para o tratamento de doença coberta pelo plano de saúde.
3. A jurisprudencia desta Corte orienta que os contratos de plano de saude, celebrados com operadora
constituida sob a modalidade de autogestao, regem-se pelas regras do Codigo Civil em materia contratual, tao rigidas quanto as da legislacao consumerista, notadamente acerca da boa-fe objetiva e dos
desdobramentos dela decorrentes.
4. E abusiva a negativa de cobertura pela operadora de plano de saude – mesmo a constituida sob a
modalidade de autogestao – de procedimento, medicamento ou material necessario para assegurar o
tratamento de doencas previstas no contrato. Precedentes.
5. A negativa administrativa ilegítima de cobertura para tratamento médico por parte da operadora
de saúde só enseja danos morais na hipótese de agravamento da condição de dor, abalo psicológico e
demais prejuízos à saúde já fragilizada do paciente, principalmente nas situações de urgência e emergência. Precedentes.
6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1901161/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/05/2021, DJe 20/05/2021)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA N. 83/STJ. RESSALVA DE ENTENDIMENTO DA TERCEIRA TURMA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte de Justiça, “o plano de saúde pode estabelecer as doenças que
terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário” (AgInt no REsp
1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/6/2020, DJe 15/6/2020).
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, embora o procedimento indicado não conste no
rol da ANS, não significa que não possa ser exigido pelo usuário, não servindo de fundamento para
a negativa de cobertura do medicamento cujo tratamento da doença esteja previsto contratualmente.
2.1. Cabe ressaltar o advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao deste voto REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020.
Entretanto, esse precedente não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma, que ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do referido rol de procedimentos.
3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no AREsp 1729345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)

Consoante verificado nos precedentes acima destacados, a despeito da mudança de entendimento a partir do advento de um julgado da Quarta Turma em sentido contrário ao ora sustentado
- REsp n. 1.733.013/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 10/12/2019, DJe 20/2/2020,
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ressalto que o referido entendimento não vem sendo acompanhado pela Terceira Turma do STJ, a qual
ratifica o seu entendimento quanto ao caráter exemplificativo do rol de procedimentos.
Desse modo, não se considera desfundamentada a decisão que seguiu o entendimento
consolidado em uma das turmas do Superior Tribunal de Justiça, para os efeitos do art. 489,
§1º, VI, do CPC, na medida em que não vinculante ou de aplicação imediata, como quer fazer
crer o Apelante.
Merece destaque a ressalva lançada pela Ministra Nancy Andrighi no voto vencedor por ela
proferido no AgInt no REsp 1901161/DF, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021, no sentido de que:
“(...)nem mesmo na Quarta Turma, o entendimento divergente é unânime, haja vista julgados recentes
daquele órgão fracionário no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças a que dará
cobertura, mas não o melhor tratamento indicado. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.888.232/SP, 4ª Turma, DJe 18/12/2020; AgInt nos EDcl no AREsp 1.629.946/ES, 4ª Turma, DJe 01/10/2020; e AgInt no
AREsp 1.661.348/MT, 4ª Turma, DJe 15/09/2020.”
Ademais, conforme destacado pelo Juízo de piso, há nos autos documentação que comprova a necessidade do tratamento, “dada à situação delicada de saúde do pleiteante, outros especialistas também prescreveram a medicação supracitada, dentre os quais, o pneumologista André Luis Brandão,
o ortopedista Cárcio Askânio de A. Rego e o cardiologista Fernando França, consoante receituários
juntados à presente. Isto denota a gravidade e a real necessidade do paciente de obter o medicamento
em questão.”, sendo claro que o uso do medicamento é necessidade direta e imediatamente decorrente do diagnóstico da patologia, afigurando-se como instrumento essencial para o tratamento e cura
do mal, sendo inviável do ponto de vista clínico e, também, jurídico, a fragmentação dos atos como
independentes e não interligados, para, então, amparar a recusa na cobertura. Não se está a pedir o
medicamento como simples rotina.”

Por fim, acrescento que não se pode olvidar que o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana pode, e deve, diante do caso concreto, se sobrepor a qualquer norma individual e concreta, seja
administrativa ou legal, quando restarem ameaçados direitos fundamentais, principalmente aqueles
inerentes à saúde e conseqüentemente à vida, essenciais ao exercício dos demais direitos e garantias,
assegurados no ordenamento jurídico pátrio.
Sobre a supremacia do princípio da dignidade da pessoa humana, leciona GUSTAVO TEPEDINO que:
“A escolha da dignidade da pessoa humana como fundamento da República, associada ao objetivo
fundamental de erradicação da pobreza e da marginalização, e de redução das desigualdades sociais,
juntamente com a previsão do § 2° do art. 5°, no sentido da não exclusão de quaisquer direitos e garantias, mesmo que não expressos, desde que decorrentes dos princípios adotados pelo Texto Maior,
configuram uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como
valor máximo pelo ordenamento” (A Parte Geral do Novo Código Civil: Estudos na Perspectiva Civil
Constitucional. Ed. Renovar, 2002, pág. 25). (grifos)

Desta maneira, caros são a vida e a saúde das pessoas, tidos como bens jurídicos de valor inestimável, assim tutelados em sede Constitucional, devendo ser mantida a sentença vergastada como
medida de séria importância para a manutenção da saúde do Apelado.
Ante o exposto, o voto é no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo.
Majora-se a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor
atribuído à causa, por força do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.
*****
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(TJBA – Apelação Cível nº 8018872-45.2019.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relator: Des.
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 10/09/2021)
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA
RECONSTRUÇÃO COM RETALHOS DE GÁLEA APONEURÓTICA, TERCEIRO VENTRICULOSTOMIA, IMPLANTE DE ELETRODO CEREBRAL
PROFUNDO, RECONSTRUÇÃO CRANIANA OU CRANIOFACIAL E MICROCIRURGIA PARA TUMORES INTRACRANIANOS. ALEGAÇÃO DE
EXCLUSÃO CONTRATUAL E NÃO INSERÇÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. CONTRATO QUE NÃO EXCLUI EXPRESSAMENTE
O PROCEDIMENTO. ROL DE COBERTURAS BÁSICAS MERAMENTE
EXEMPLIFICATIVO. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA SOBRE
RESOLUÇÕES QUE CONFLITEM COM A NORMA DE PROTEÇÃO AO
CONSUMIDOR E VIOLEM O DIREITO FUNDAMENTAL À DIGNIDADE
HUMANA. CONDUTA QUE ADICIONOU SOFRIMENTO À AFLIÇÃO NATURAL DECORRENTE DA GRAVIDADE DO QUADRO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. PRECEDENTES DESTE COLEGIADO. INDENIZAÇÃO
FIXADA EM 7 MIL REAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO NO CASO
CONCRETO. RECURSO IMPROVIDO.
1 – O Autor foi diagnosticado com neoplasia maligna do lobo frontal – CID C711, apresentando recidiva de tumoração na região frontal esquerda de alto grau, com quadro de
crises epilépticas de difícil controle. Seu médico lhe prescreveu cirurgia para retirada
do tumor, reconstrução craniana/craniofacial, implante de eletrodo, ventriculostomia e
reconstrução com retalhos de gálea, com a utilização de materiais específicos, apontados como redutores de risco de sequelas neurológicas definitivas.
2 - A negativa da autorização para a utilização da técnica necessária está comprovada
nos autos e a Apelante afirma que assim agiu em estrito cumprimento contratual e
observação do Rol de Procedimentos Médicos definidos pela ANS.
3 - Diante do quadro de induvidosa gravidade e em se tratando de morbidade com
cobertura contratual, não poderia a Operadora negar autorização para realização do
procedimento cirúrgico e utilização de técnica e material adequados, visto que tal
prerrogativa pertence exclusivamente ao profissional médico. A se pensar diferente,
estar-se-ia substituindo a atividade médica pelo ativismo da Seguradora, permitindo-se que essa elegesse a terapia adequada ao paciente, em total subversão do direito
fundamental à saúde, que passaria a ser submetido a crivo puramente comercial.
4 - Ademais, mesmo a alusão ao fato de que o procedimento não integra o Rol definido
nas diretrizes da ANS não ampara a negativa, na medida em que a listagem que expõe
a cobertura básica é meramente exemplificativa e não se presta a limitar terapias fundamentadamente requeridas pelo médico assistente, sobretudo quando necessários à
preservação da dignidade humana do paciente.
5 - No que toca ao dano moral, é fato que a retenção por mais de trinta dias da autorização para realização da cirurgia com utilização da técnica adequada (ID 14949134,
fl. 2), elevou o risco de sequelas definitivas ao Autor, além de o manter exposto a
crises epilépticas de difícil controle, apesar do uso de medicação (Relatório medico,
ID citado). Ao agir assim, a Apelante abordou a questão como se fosse mera operação
mercadológica, apesar de envolver risco grave a paciente segurado, em dia com suas
obrigações e com prescrição de urgência na realização da cirurgia. Portanto o dano
moral foi corretamente reconhecido pelo julgador a quo e a fixação condenatória em
R$ 7.000,00 (sete mil reais) deve ser mantida, visto que moderadamente arbitrada em
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montante, inclusive, abaixo da média adotada por este Colegiado em situações que tais.
Recurso Improvido.
De modo a prevenir eventual utilização da via integrativa com alegado propósito de
prequestionamento, se tem como expressamente prequestionada toda a matéria articulada nos autos, assim como se afirma a preservação de todos os dispositivos legais e
constitucionais citados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº 8018872-45.2019.8.05.0001.
Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em
conhecer e negar PROVIMENTO O RECURSO, nos termos do Voto do Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação contra sentença que, nos autos da ação 8018872-45.2019.8.05.0001,
promovida por ELINALDO DAMIÃO CHAGAS DE OLIVEIRA, julgou procedentes os pedidos e confirmou a antecipação da tutela, condenando ainda a Acionada a indenizar o Autor em
R$ 7.000,00 (sete mil reais). Adoto o relatório sentencial e acrescento que Acionada Recorreu
(ID 14949225).
Em suas razões, alega que agiu em perfeita consonância com as legislações vigentes ao negar
autorização para realização do procedimento. Primeiramente por se tratar de cobertura expressamente
excluída e, em segundo plano, por se tratar de procedimento, excluído do Rol de procedimento da ANS.
Afirma não houve omissão de sua parte, pois agiu nos estritos termos contratuais e legais.
Considera inexistente lesão extrapatrimonial ao Autor, eis que inexistente ilicitude, ofensa à honra, dignidade, imagem ou integridade do Recorrido e nem nexo de causalidade entre ato e suposto dano.
Nesse contexto, busca o provimento do Recurso para afastar a condenação por dano moral ou,
subsidiariamente, ao menos reduzir o montante arbitrado.
O autor defendeu a juridicidade da sentença e pugnou pelo improvimento do Apelo (ID14949232).
Os autos me foram encaminhados por livre distribuição. Contextualizado o feito recursal, os
restituo à Secretaria, acompanhados do presente relatório, na forma do artigo 931 do CPC/2015.
VOTO
Observam-se presentes os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço do
Apelo e passo a proferir Voto.
A Apelante considera equivocada a sentença que a condenou por dano moral em face de negativa de procedimento solicitado por profissional médico. De logo se atesta a aplicabilidade do Diploma
Consumerista à demanda ora analisada, conforme disposição do Verbete 608 da Sumula do Superior
Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão”.
Nos autos, o relatório de ID 14949134 - fl 2 indica que o Recorrido apresentava quadro de
recidiva de tumoração de alto grau na região frontal esquerda, com quadro de crises epilépticas de
difícil controle. O Médico assistente afirma que havia solicitado procedimento cirúrgico há mais de
30 dias, sem liberação total por parte do Apelante. Foi destacado que a lesão se localizava em área
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extremamente eloquente do cérebro, com risco de sequelas neurológicas definitivas e que o sistema
de neuronavegação era fundamental para a realização da cirurgia.
Já no Relatório de fl 3, ID citado, há relato de grande risco de fístula, sangramento intracraniano e crises convulsivas pós operatórias. A necessidade de realização imediata da cirurgia foi apontada
em ambos os Relatórios. Contudo, a Apelante negou cobertura do Kit neuronavegador, bem como do
implante de eletrodo cerebral profundo - código 31401090, conforme o ID citado, fls.4 e 6. Em ambos
os casos, justificou a negativa na ausência de especificação expressa no Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde definido pela Resolução Normativa nº 428, da ANS.
Em contestação, a Apelante alegou que havia expressa exclusão da cobertura contratual e reproduziu o seguinte ponto do contrato:
“DESPESAS NÃO COBERTAS Estão excluídos da cobertura do seguro, tenha ou não havido internação hospitalar, as despesas decorrentes de: [...] Procedimentos diagnósticos e tratamentos clínicos
ou cirúrgicos novos, sem consagração universal, e medicamentos não reconhecidos pelo S.N.F.M.F.”

Adiante defendeu o alinhamento da restrição ao normativo consumerista, notadamente o artigo 54, § 4.º, do CDC. Ocorre que assim reza o referido dispositivo:
“Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor
possa discutir ou modificar substancialmente seu conteúdo.
§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.” (grifo nosso).

No trecho citado não há, todavia, a mínima facilidade de compreensão de que o procedimento
requerido pelo Autor esteja excluído da cobertura, muito menos de forma expressa, como alega a Apelante. Observe-se que, ainda que excluísse corretamente a cirurgia, a técnica ou o material solicitado,
a cláusula poderia ser objeto de nulidade, na hipótese de eventual constatação de abusividade, nos
termos do artigo 51 caput e § 1.º, II, do CDC. Entretanto, nem mesmo exclusão específica há, visto que
não se trata de medicação e nem há prova que seja tratamento experimental ou não consagrado. Por
conseguinte, seja pela ausência de exclusão expressa, redigida com destaque e de fácil percepção, seja
pela abusividade da cláusula que restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza
do contrato, a negativa se mostrou abusiva e foi corretamente rechaçada pela sentença.
Lado outro, constatada a existência de morbidade coberta pelo contrato, não cabe à Seguradora
restringir ou escolher o procedimento terapêutico adequado, visto que tal prerrogativa pertence exclusivamente ao profissional médico. A se pensar diferente, estar-se-ia substituindo a atividade médica
pelo ativismo da operadora, permitindo-se que essa elegesse a terapia adequada ao paciente, em total
subversão do direito fundamental à saúde, que passaria a ser submetido a crivo puramente comercial.
Ademais, mesmo a alusão ao fato de que o procedimento não integra o Rol definido nas diretrizes da ANS não ampara a negativa, na medida em que a listagem que expõe a cobertura básica é
meramente exemplificativa e não se presta a limitar procedimentos fundamentadamente requeridos pelo
médico assistente, sobretudo quando necessários à preservação da dignidade humana do paciente.
Desse modo, por qualquer ângulo que se aborde a questão, a negativa de cobertura se mostra
ilegal e abusiva, circunstância que por si só afasta a alegada inexistência de ilicitude.
Nesse passo, é fato que a pessoa enferma e necessitada de procedimento urgente se encontra
fragilizada e a negativa da Apelante revela conduta caracterizadora de dano extrapatrimonial, notadamente porque subverte o direito fundamental periclitante, o tratando como mera operação mercadológica, lastreada no interesse econômico. A conduta revela maior gravidade quando o Relatório médico
aponta retardo superior a trinta dias e risco de lesão neurológica irreversível ao paciente contratante e
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em dia com suas obrigações perante a Prestadora. Por conseguinte, ao negar a utilização de técnica e
material necessários ao êxito do procedimento e à redução do risco, a Apelante converteu o que seria
um mero descumprimento contratual em hipótese de descaso com a dignidade humana, conduta que
potencialmente poderia consequências trágicas ao segurado.
Com efeito, a postura adotada pela Acionada sem dúvida causou à parte Autora dano moral
indenizável, razão pela qual a sentença deve ser mantida no tópico específico. O que há de preponderar
em situações que tais é a valoração adequada, visto que uma condenação eventualmente concedida em
montante irrisório tem o seu aspecto compensatório mitigado, pois, além de não reparar dor moral da
vítima, a achincalha ainda mais ao desvalorizar a sua repercussão. No que pertine ao aspecto punitivo, a
condenação arbitrada em patamar diminuto não tem - minimamente que seja - o condão de dissuadir o
agente de novas e iguais condutas e, de forma contrária, o encoraja a reincidir em sua postura.
Na aferição do montante reparatório adequado, há de se considerar que esse não visa apenas
compensar a dor, o que em alguns casos se revela praticamente impossível. A reparação é devida,
sobretudo, para que eventos análogos não voltem a ocorrer e tal conclusão conduz à percepção de que
o caráter sancionatório da indenização por dano moral possui um cunho de proteção social. A bem da
verdade, o escopo que se constata é o de desencorajar o agressor de persistir na conduta. E não apenas
isso. Revela-se também a necessidade de se mostrar à sociedade que não mais se tolera certos tipos
de comportamento.
Por conta disso, a reparação deve ser efetiva, e não meramente simbólica. Nos autos, temos
que o juízo a quo valorou a indenização em R$ 7.000,00 (sete mil reais). Não há irresignação majoratória, portanto o montante há de prevalecer, visto que não destoa da finalidade de admoestar pedagogicamente a sólida empresa acionada, assim como de compensar o Autor pela aflição e risco a que
foi submetido, mesmo em dia com suas obrigações de segurado. Precedentes atuais deste colegiado:
“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EXAME TUSS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESTADO GRAVE DE SAÚDE
DO AUTOR. EXAME PARA INVESTIGAÇÃO DA DEFICIÊNCIA INTELECTUAL DE PROVÁVEL ORIGEM GENÉTICA. RELATÓRIO MÉDICO. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. ABUSIVIDADE NA CONDUTA. DANO MORAL PRESUMIDO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – O cerne da controvérsia gira em torno da não autorização do exame clínico (TUSS 40503810) a ser
realizado na menor apelada.
II - Na hipótese, ficou comprovada a necessidade de realização do exame solicitado pelo médico especialista, em face do quadro de saúde da apelada, de modo que a negativa de autorização, afigura-se
abusiva, por parte do plano de saúde.
IV - O dano, na hipótese em comento, é presumível, pois a recusa à autorização do exame clínico, sem
justificativa, ao revelar comportamento abusivo por parte da operadora do plano de saúde, extrapola
o simples descumprimento de cláusula contratual ou a esfera do mero aborrecimento, interferindo de
forma intensa no bem estar da paciente, causando-lhe desequilíbrio psicológico e emocional.
V - Logo, deve ser mantida a sentença, não havendo motivo apto a infirmar a condenação imposta
pelo dano provocado ao autor/apelado, preservando-se, inclusive, o valor arbitrado à condenação, pois
considero que R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra desproporcional ou desarrazoado.
APELO NÃO PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 8004052-75.2019.8.05.0080, Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO, Publicado em: 2 de março de 2021)”;
“PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO
DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE. DIREITO À SAÚDE. RECUSA NA PRESTAÇÃO
DO TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELO IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. APELO PROVIDO.
O cerne da controvérsia versa sobre o dever de indenizar, bem como sobre a ilegalidade da negativa de
cobertura de procedimento médico-cirúrgico por parte do plano de saúde.
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Com efeito, a recusa indevida à cobertura pleiteada pela segurada já justifica o pagamento da indenização por danos morais que se agrava com a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito da
segurada, pois este, ao pedir a autorização à seguradora, já se encontra em condição de dor, de abalo
psicológico e com a saúde debilitada.
Cumpre-se dizer que o dano moral consiste em um dano imaterial, aquele que não afeta o patrimônio da
indivíduo mas, tão somente bens que integram o direito da personalidade, como honra, dignidade, imagem.
Nestas condições, conclui-se que a v. Sentença não merece reforma, visto que a apelada demonstrou
que a negativa do plano de saúde quando recusou fornecer o tratamento de sua enfermidade, causou-lhe dano moral, pois a conduta ilícita enfocada causou ofensa à honra subjetiva da parte, sobretudo
pela conjuntura em que se encontrava a enfermidade sendo descabida a redução do valor arbitrado.
Apelo improvido.
Em se tratando de dano moral, na aferição do valor indenizatório, deve-se proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido. Por isso, deve o arbitramento da indenização ser moderado
e equitativo, atento às circunstâncias de cada caso, evitando que se converta a dor em instrumento de
captação de vantagem ou lucro descabido.
O arbitramento deve ser proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, devendo o
magistrado valer-se da experiência e bom senso, atendendo às peculiaridades de cada caso, pois o dano
não pode ser fonte de lucro, nem pode ser de valor tão insignificante que não sirva de repreensão ao
ofensor. Recurso provido.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0510257-19.2017.8.05.0001, Relator(a): MARIA DE FATIMA
SILVA CARVALHO, Publicado em: 17/06/2020)”;
“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO AUTORAL DE REALIZAÇÃO
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRIORIZAÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. INTELIGENCIA DO ART. 196, DA CF. IRRAZOABILIDADE E ABUSIVIDADE DA MEDIDA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ILEGALIDADE
DA NEGATIVA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. HONORÁRIOS MAJORADOS.1. A proteção do
direito à saúde deve ser abordada de forma ampla, pois de nada adianta garanti-lo sem que, ao mesmo
tempo, seja promovida a sua rápida efetivação, nos moldes do que se convencionou chamar de princípio da proibição de proteção deficiente (Untermassverbot). 2. Nessa senda, o direito fundamental à
saúde, até mesmo por possuir uma conexão íntima e direta com o princípio da dignidade da pessoa
humana (art. 1º, III, da CF), deve prevalecer sobre os interesses financeiros da Fazenda Pública. 3.
Procedimento prescrito por médico competente, objetivando salvaguardar o direito à saúde da paciente. 4. A legislação consumerista não é aplicável ao contrato de plano de saúde regido por entidade de
autogestão, devendo, entretanto, ser aplicado à hipótese os princípios da boa fé contratual e da função
social do contrato, nos termos dos arts. 422 e 423 do Código Civil. 5. A relação jurídica havida entre
as partes, mesmo não sendo uma relação de consumo conforme enunciado 608 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, deve se protegida ante ao direito à saúde. 6. Indubitavelmente, a conduta do Apelante, ante a negativa de autorização do procedimento médico recomendado, apresenta-se abusiva, não
atendendo a finalidade contratual do vínculo estabelecido entre as partes, com violação do dever de boa-fé que deve ser prevalecente na relação entabulada. 7. Apelo do Estado da Bahia Improvido. Apelo da
autora provido. Sentença parcialmente reformada. (Classe: Apelação, Número do Processo: 008375606.2011.8.05.0001, Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER, Publicado em: 19/05/2020)”;
“APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. MENOR. OBESIDADE MÓRBIDA E COMORBIDADES. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO COM INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA MULTIDISCIPLINAR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL. APELACÕES SIMULTÂNEAS.
APELO DA SEGURADORA RÉ QUE SE INSURGE CONTRA TRATAMENTO EM CLINICA
NÃO CONVENIADA CONHECIDA POR SPA. CLÍNICA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA E CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTO
DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE DIREITO FUNDAMENTAL À
VIDA E À SAÚDE. PROVIMENTO PARA LIMITAR A COBERTURA A TRATAMENTOS MÉDICOS EXCLUINDO-SE MERAMENTE ESTÉTICOS E RECREATIVOS. MENOR. PREVISÃO DE
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ACOMPANHAMENTO PELO ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. SENTENÇA QUE
CONFIRMOU A LIMINAR NO SENTIDO DE ASSEGURAR A PRESENÇA DA ACOMPANHANTE, SEM ESTENDER A ESTA O TRATAMENTO. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE PROSPERAR. DANO MORAL RECONHECIDO E MANTIDO DIANTE DA NEGATIVA DE ATENDIMENTO PARA DOENÇA CUJO TRATAMENTO É OBRIGATÓRIO. APELAÇÃO CONHECIDA
E PARCIALMENTE PROVIDA SOMENTE PARA RESTRINGIR A COBERTURA ÀQUELES
TRATAMENTOS DE NATUREZA MÉDICA, EXCLUINDO-SE OS PURAMENTE ESTÉTICOS
OU RECREATIVOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
APELO DO AUTOR QUE INSURGE CONTRA A DETERMINAÇÃO PARA QUE A RÉ FIQUE
IMPEDIDA DE RESOLVER O CONTRATO COM BASE EM CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO
ANUAL. CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL. APÓLICE VINCULADA A EMPRESA QUE
POSSUI A AUTONOMIA PARA FIRMAR E RENOVAR O REFERIDO CONTRATO. AUSÊNCIA
DE PROVA ACERCA DA ALEGAÇÃO DE RISCO EM RAZÃO DO LITÍGIO. HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. REFORMA A TEOR DO ART. 86. PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC. INCIDÊNCIA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO INTEGRAL DA DEMANDA, A SER APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0556267-29.2014.8.05.0001, Relator(a): LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA, Publicado em: 23/06/2020)”; (todos os grifos foram aditados)

Posta assim a questão, Voto pelo Improvimento do Apelo, com acréscimo recursal de 5% aos
honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11 do CPC, considerando a natureza da demanda, o zelo profissional e o trabalho adicional na esfera recursal imposto ao defensor da parte Autora.
De modo a prevenir eventual utilização da via integrativa com alegado propósito de prequestionamento, se tem como expressamente prequestionada toda a matéria articulada nos autos, assim
como se afirma a preservação de todos os dispositivos legais e constitucionais citados.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0565681-17.2015.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa.
Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 08/03/2021)
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BARRIGA SOLIDÁRIA. EXTENSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO PLANEJAMENTO FAMILIAR ASSEGURADO
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 (ART. 226, §7º). NECESSIDADE
DE PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA BENEFICIÁRIA TEMPORÁRIA, SOB PENA DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível º 0565681-17.2015.8.05.0001,em
que figuram como apelantes e apelados, simultaneamente, LUCIANA GUEDES VASCONCELOS
DIAS SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS
RECURSOS INTERPOSTOS, nos termos do voto condutor.
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RELATÓRIO
Cuidam os autos de apelações simultâneas, interpostas pela parte autora – LUCIANA GUEDES VASCONCELOS DIAS-, pela ré – SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A -,em face da sentença de fls. 217/226, proferida pelo Douto Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador, que julgou procedente o pedido constante da inicial, nos seguintes termos:
“Ante o exposto, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC)
e condenando a Ré a: 1) estender a cobertura do plano de saúde cuja titular é a Autora para a gestante
(barriga solidária ou útero de substituição), Sra. Cristina Vasconcelos dos Santos, prima da Demandante, desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária; 2)
promover toda a assistência necessária ao neonato e tudo mais que for necessário para o atingimento da
gestação, parto e puerpério, na especificação recomendada pelos médicos que lhes assistem, arcando
com todas as despesas pertinentes a estes, autorizando ainda o pagamento dos honorários médicos
respectivos acaso necessários. Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 2º, do
CPC). Publique-se. Intimem-se.”

Opostos embargos de declaração pela autora (fls. 228/232), estes foram parcialmente acolhidos
(fls. 251/252), da seguinte forma:
“Ante o exposto, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, JULGO PROCEDENTE
O PEDIDO formulado, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, inciso I, do CPC)
e condenando a Ré a: 1) estender a cobertura do plano de saúde cuja titular é a Autora para a gestante
(barriga solidária ou útero de substituição), Sra. Cristina Vasconcelos dos Santos, prima da Demandante, desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária,
mediante a contraprestação devida para a mesma cobertura e abrangência existente para o plano de
saúde da Autora titular, devendo a Ré expedir mensalmente os boletos bancários para pagamento das
mensalidades relativas à gestante; 2) promover toda a assistência necessária ao neonato e tudo mais
que for necessário para o atingimento da gestação, parto e puerpério, na especificação recomendada
pelos médicos que lhes assistem, arcando com todas as despesas pertinentes a estes, autorizando ainda
o pagamento dos honorários médicos respectivos acaso necessários. Condeno a Ré ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) do valor
atualizado da causa (art. 85, § 2º, do CPC.”

Em suas razões de fls. 254/265, a acionante alegou que, ao determinar que haja uma contraprestação para que o procedimento requerido continue sendo realizado, a decisão afronta diretamente
o direito ao planejamento familiar, bem como o princípio da igualdade entre os filhos.
Questionou a razão de um filho que porventura nascesse diretamente do seu útero ser tratado
de forma desigual daquele que nascerá do útero de outra, uma vez que ambos são descendentes da
mesma pessoa.
Pugnou, ao final, pelo provimento do recurso, no sentido de acolher o pedido de não haver a
contraprestação para que a sua prima tenha a gestação e o parto coberto pelo plano de saúde.
Por sua vez, o réu sustentou, em sua apelação (fls. 266/277), que a interpretação da presente lide deve ocorrer à luz dos princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda,
sendo o contrato claro ao restringir a inclusão de beneficiários dependentes a determinados graus
de parentesco, não havendo previsão de inserção de primos ou a condição de barriga solidária do
beneficiário titular.
Informou que a inclusão aventada causa insegurança jurídica e quebra a força da avença contratual, gerando ainda desigualdade entre os beneficiários da carteira, que também não podem incluir
terceiros nos planos de saúde em que figuram como titulares.
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Ao final, requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada em sua totalidade, julgando improcedentes os pedidos autorais.
Contrarrazões apresentadas pela autora (fls. 299/306), e pelo réu (fls. 307/751).
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 931, do Novo Código de Processo Civil, para inclusão do
feito em pauta de julgamento, salientando que o presente recurso é passível de sustentação oral, nos
termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.
Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer, na qual aduz a parte Autora, em apertada
síntese, que após sucessivas tentativas de engravidar, incluindo inseminação artificial e fertilização in
vitro– todas sem sucesso devido a uma miomatose uterina – lhe fora indicado o método do útero de
substituição (“barriga solidária”), submetendo-o a todos os requisitos exigidos pelo Conselho Federal
de Medicina.
Narra que houve a implantação de dois embriões no útero de sua prima, resultando na gravidez de gêmeos. In continenti, solicitaram a cobertura do pré-natal e do parto para o plano de saúde
réu, tendo em vista que a mãe substituta não possui cobertura assistencial privada, o que foi prontamente negado.
Após o regular trâmite processual, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos, para
determinar que o acionado estenda a cobertura do plano de saúde, cuja titular é a Autora, para a gestante, desde o período pré-natal até o parto e ao puerpério, incluindo-a como beneficiária temporária,
mediante a contraprestação devida para a mesma cobertura existente para o plano de saúde da Autora
titular, devendo a Ré expedir mensalmente os boletos bancários para pagamento das mensalidades
relativas à gestante.
Feitas estas digressões, passa-se a analisar o mérito dos recursos.
Constata-se, inicialmente, que a relação sob enfoque possui natureza consumerista, submetendo-se, portanto, as normas e garantias elencadas no Código de Defesa do Consumidor.
O cerne da controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de se estender os benefícios de convênio privado da Autora à detentora de “barriga solidária”, e, em caso positivo, se necessita a gestante
arcar com o pagamento das mensalidades correspondentes.
Pois bem. Em primeiro plano, observa-se que a análise da insurgência deve se pautar no direito ao planejamento familiar, definido pelo art. 2º da Lei nº 9.263/1996, como o “conjunto de ações de
regulação da fecundidade que garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole
pela mulher, pelo homem ou pelo casal”.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, conferiu especial tratamento à família e ao planejamento familiar, conferindo ao Estado a função de proporcionar recursos para o exercício deste
direito. Vejamos:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. (...) § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento 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.

Em idêntico sentido, dispõe o art. 1.565, §2º, do Código Civil, in verbis:
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Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. (...) § 2 o O planejamento familiar é de livre decisão
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e financeiros para o exercício desse
direito, vedado qualquer tipo de coerção por parte de instituições privadas ou públicas.

Ultrapassando a barreira de proteção nacional, tal instituto também pode ser inferido da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, conforme se observa:
Artigo 16
1. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião,
têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao
casamento, sua duração e sua dissolução. 2. O casamento não será válido senão com o livre e pleno
consentimento dos nubentes. 3. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito
à proteção da sociedade e do Estado.

No caso dos autos, verifica-se que o plano de saúde fundamentou a negativa de extensão da
cobertura à barriga solidária com o argumento de que no contrato há apenas registro de um dependente, a saber, o marido da acionante. Ponderou que a sua ampliação viola os princípios contratuais
da autonomia privada e do pacta sunt servanda.
Contudo, à luz do direito privado contemporâneo, tais normas devem ser interpretadas
com temperança, prestigiando, conjuntamente, os princípios da sociabilidade e da função social
do contrato.
Sobre este último, elucida Flávio Tartuce:
“[...] o contrato não pode mais ser visto como uma bolha, que isola as partes do meio social. Simbologicamente, a função social funciona como uma agulha, que fura a bolha, trazendo uma interpretação
social dos pactos. Não se deve mais interpretar os contratos somente de acordo com aquilo que foi
assinado pelas partes, mas sim levando-se em conta a realidade social que os circunda”. (TARTUCE,
Flávio. Manual de Direito Civil. ª ed. São Paulo: Método, 2014, p. 62).

Nessa perspectiva, o art. 421 do Código Civil brasileiro, abraçando a tendência de constitucionalização do direito civil, anuncia que “a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato”. O Enunciado nº 23 do Conselho de Justiça Federal caminha nessa mesma
linha, a saber:
“A função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, não elimina o princípio da
autonomia contratual, mas atenua ou reduz o alcance desse princípio quando presentes interesses metaindividuais ou interesse individual relativo à dignidade da pessoa humana”.

A corroborar esse entendimento, trago à colação jurisprudência sobre o tema em questão:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HOME CARE. PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA
BAHIA TRIBUNAL DE JUSTIÇA Primeira Câmara Cível 7 VII – 0565681-17.2015.8.05.0001 OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. MITIGAÇÃO DO PACTA SUNT SERVANDA. PRESERVAÇÃO DA SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DANOS MORAIS. VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Obrigação de fazer
consistente em negativa de custeio por plano de saúde de tratamento pelo sistema home care em que
se discute a existência de dano moral indenizável e o quantum indenizatório cabível. 2. Os planos de
saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua
saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio
da dignidade da pessoa humana. 3. Cabe ao médico assistente, e não à operadora do plano, indicar o
tratamento adequado ao paciente. Assim, havendo expressa referência à necessidade de tratamento
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específico, conforme laudo do médico assistente, imperiosa a obrigação da empresa de saúde no cumprimento da medida pelo sistema home care. Precedentes deste eg. TJDFT. 4. Caracterizada a ilicitude
da recusa em autorizar o tratamento médico do autor, resta configurado o dano moral indenizável in
re ipsa. 5. A fixação do valor a título de compensação por dano moral sofrido, além de se atentar a
capacidade econômica das partes, deve observar os critérios de equidade e moderação, objetivando
uma compensação pelo mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 6. Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07037733620208070003 DF
0703773-36.2020.8.07.0003, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 02/12/2020, 7ª Turma
Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 13/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E ainda:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE
INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - APLICAÇÃO DO CDC - PACTA SUNT SERVANDA - FLEXIBILIZAÇÃO - NEGATIVA DE COBERTURA - AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. Segundo entendimento do STJ o Código de Defesa
do Consumidor é inaplicável aos planos constituídos na modalidade de autogestão, ante a inexistência
de relação de consumo no caso. (REsp 1285483/PB). Mesmo após afastar a incidência do CDC, O
princípio do pacta sunt servanda pode ser flexibilizado a fim de preservar o equilíbrio contratual. Não
havendo previsão expressa de exclusão da cobertura, é ilícita a negativa do plano de saúde. Negativa
indevida de cobertura por planos de saúde atinge de maneira significativa a dignidade da pessoa humana, causando dano moral in re ipsa. A indenização por dano moral não pode constituir-se em enriquecimento sem causa, devendo ser arbitrada com razoabilidade. (TJ-MG - AC: 10000160223053003
MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis /
12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2019)

Assim sendo, ainda que se alegue que inexiste previsão contratual de inclusão de primos ou
a condição de barriga solidária, a restrição imposta desvirtua a finalidade precípua do contrato (garantia à saúde), considerando que, caso autora e gestante fossem a mesma pessoa, os procedimentos
atinentes ao pré-natal e parto estariam abarcados pela cobertura do convênio. Outrossim, a Lei nº
9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, anuncia como obrigatória, em seu art. 35-C, III, a cobertura do atendimento nos casos de planejamento familiar.
Nesse sentido:
CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. CASSI. TÉCNICAS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. FILHA DO CASAL.
ANEMIA FALCIFORME. MEDULA ÓSSEA. TRANSPLANTE. GRAVIDEZ SEGURA. EMBRIÃO
SAUDÁVEL. SELEÇÃO. TERAPÊUTICA CURATIVA. POSSIBILIDADE. PLANEJAMENTO
FAMILIAR. DIREITO FUNDAMENTAL. LEI Nº 9.656/1998. ARTIGO 35-C. COBERTURA DE
PROCEDIMENTO DE FERTILIZAÇÃO IN VITRO (FIV). OBRIGATORIEDADE. CLÁUSULA
CONTRATUAL RESTRITIVA. NULIDADE. 1. Enunciado n° 608 de Súmula do Superior Tribunal
de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados por entidades de autogestão”. 2. O caso dos autos se distingue dos demais julgamentos
em sentido contrário por envolver questão diretamente ligada ao direito à vida de criança portadora de
anemia falciforme. O transplante de medula óssea em favor da filha da autora, que é portadora de anemia falciforme, é a única chance de cura. A geração do segundo filho mediante a fertilização in vitro
se apresenta como o único meio de obtenção de material genético necessário ao tratamento. 3. Eventual
cláusula contratual que embarace o tratamento completo necessário à cura da anemia falciforme é nula
de pleno direito, por abuso de direito, ainda que pela ótica do Código Civil, pois coloca o usuário/paciente em demasiada desvantagem. 4. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento indicado
por médico especialista, devendo ser rejeitada a tese da parte ré no sentido de que a fertilização in
vitro estaria excluída da previsão contratual e não estaria prevista no rol de procedimentos médicos da
ANS. 5. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (TJ-DF 07099619520188070009
- Segredo de Justiça 0709961- 95.2018.8.07.0009, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,
Data de Julgamento: 02/09/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/09/2020
. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

568

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Logo, considerando que um nascituro que eventualmente se forme no ventre da autora terá direito a toda a assistência do plano réu durante o período gestacional, idêntico raciocínio deve ser adotado
ao caso de nascituro, também descendente da beneficiária, que se forme em útero de substituição.
A esse respeito, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS DO CONVÊNIO À DETENTORA DE BARRIGA SOLIDÁRIA
- VIABILIDADE - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS À CONSTRUÇÃO DE
UMA FAMÍLIA, AO SEU PLANEJAMENTO, À REPRODUÇÃO HUMANA E À MATERNIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA OS SISTEMAS SOLIDÁRIO E ATUARIAL - TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA - PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300
DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e a
Constituição Federal de 1988 asseguram a todos os brasileiros o direito à construção de uma família,
ao seu planejamento, à reprodução humana e à maternidade/paternidade. Portanto, é cabível o deferimento de tutela de urgência para estender os direitos da titular de plano de saúde à pessoa detentora
de barriga solidária, medida que além de efetivar tais prerrogativas, também não implicará em tipo de
prejuízo para os sistemas solidário e atuarial do convênio, motivos pelos quais se verifica a presença
dos requisitos art. 300 do CPC. (TJ-MT - AI: 10004825020208110000 MT, Relator: RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 29/04/2020, Quarta Câmara de Direito Privado,
Data de Publblicação: 06/05/2020)

Noutro giro, sendo estendida a cobertura assistencial em favor da gestante, prima da autora,
com a mesma abrangência que a prevista para a titular do convênio, tem-se como consectário lógico
o correspondente pagamento da contraprestação pela acionante.
Compreender de modo diverso levaria o plano de saúde a arcar com duas coberturas – ainda
que temporariamente – recebendo a prestação pecuniária referente apenas a uma delas.
Desse modo, incluir terceiro em plano de saúde sem a respectiva contraprestação alteraria o
equilíbrio contratual, acarretando em inevitável prejuízo ao sistema solidário e atuarial do acionado.
Não se trata, portanto, de violação ao princípio da igualdade entre os filhos ou negativa de
direito a assistência à saúde, uma vez que foi deferida a cobertura da barriga solidária na mesma
abrangência em que ofertada ao titular, condicionando-se tão somente ao pagamento da contraprestação correspondente.
Destarte, perante o panorama legal e jurisprudencial acima explanado, constata-se que a sentença impugnada deve ser preservada.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DA PARTE AUTORA E DA
PARTE RÉ, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, por seus próprios fundamentos.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0503502-42.2018.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa.
Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 20/05/2021)
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. NÃO COMPARECIMENTO AO VOO DE IDA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO BILHETE DO VOO DE VOLTA, SEM AVISO PRÉVIO. NO SHOW. ALEGAÇÃO DE
AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM AÉREA PARA VIABILIZAR O RETORNO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO
VALOR, DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS) EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS
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DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS, ART, 85, §11, DO CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos, estes autos de Apelação Cível n 0503502-42.2018.8.05.0001,
de SALVADOR no qual é apelante GOL LINHAS AEREAS S.A e apelado FERNANDA DE
OLIVA ANDRADE.
Acordam os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia, a unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do
voto condutor
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível – ID12259086 interposta pela GOL LINHAS AEREAS S.A contra
sentença – ID 122590847 proferida pelo Douto Juízo de Direito da 15ª Vara de Relações de Consumo
da Comarca de Salvador, que, na Ação Indenizatória movida por FERNANDA DE OLIVA ANDRADE, julgou procedente a ação, nos seguintes termos:
“[...]Posto isto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito,
nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a acionada, GOL LINHAS AÉREAS SA, ao pagamento de: a) R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, devidamente
atualizado pelo INPC a partir do desembolso e com incidência de juros de mora e 1% (um por cento) ao
mês, estes a partir da citação; b) R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais devidos à autora,
FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE, devidamente atualizado e corrigido monetariamente pelo
INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data até o efetivo pagamento. Condeno a ré, GOL LINHAS AÉREAS SA ao pagamento das verbas de sucumbência e
honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos
do art. 85 do CPC, em face do grau de zelo e complexidade da causa. [...]”

O apelante sustenta a necessidade de reforma da decisão. Alega que “não há sequer indício de
prática abusiva na conduta da Apelante, não havendo de se falar em violação do Código de Defesa
do Consumidor, além de tal informação ser de amplo conhecimento, e disposta no site da Apelante e
no Contrato de Transporte anuído pela parte Apelada .”
Afirma que “a parte Apelada tinha PLENA ciência quando adquiriu as passagens aéreas,
pois aceitou os termos do contrato de transporte onde consta expressamente que a não utilização do
trecho de ida cancela automaticamente o trecho de retorno, caso o passageiro não comunique a Cia
Aérea com a devida antecedência o seu interesse em utilizar o trecho de retorno.”
Defende que “resta incontroverso o fato de que a parte Apelada não se apresentou para a
realização dos procedimentos de check in no trecho de ida originalmente adquirido (fato esse confessado nos autos), ocasionando o seu no show e, consequentemente, o cancelamento automático do
trecho de retorno, de acordo com a expressa imposição da Resolução 400 da ANAC.”
Por fim, entende a inexistência de danos materiais e morais.
Requer o provimento do recurso.
O Apelado, devidamente intimado, apresentou suas contrarrazões – ID 12259094 refutando as
alegações apresentadas pelo Apelante. Ao final, pleiteou a manutenção da sentença.
Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da
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Primeira Câmara Cível, nos termos do art. 931, do CPC/2015, salientando que o presente recurso é
passível de sustentação oral, nos termos do art. 937, do CPC/2015 e art. 187, I, do RITJBA.
VOTO
1. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
2. Cuida-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida por FERNANDA
DE OLIVA ANDRADE em face da GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Alega a parte autora, em apertada síntese, alegou, em síntese, que (i) adquiriu passagens aéreas promocionais para ida e volta, com destino a Belo Horizonte; (ii) ocorre que, por motivos pessoais,
decidiu adquirir nova passagem para horário mais cedo e não embarcou no trecho de ida originalmente adquirido, caracterizando seu no show-no vôo de ida; (iii) ao tentar embarcar no trecho de retorno,
teria sido informada que em função da não utilização do trecho de ida o retorno havia sido cancelado;
e (iv) teve que adquirir nova passagem para o trecho de retorno
O juiz a quo julgou procedente o pedido nos seguintes termos:
“[…] Posto isto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a acionada, GOL LINHAS AÉREAS SA, ao pagamento de: a) R$ 965,00 (novecentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, devidamente
atualizado pelo INPC a partir do desembolso e com incidência de juros de mora e 1% (um por cento) ao
mês, estes a partir da citação; b) R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais devidos à autora,
FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE, devidamente atualizado e corrigido monetariamente pelo
INPC, e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta data até o efetivo pagamento. Condeno a ré, GOL LINHAS AÉREAS SA ao pagamento das verbas de sucumbência e
honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação nos termos
do art. 85 do CPC, em face do grau de zelo e complexidade da causa. [...]”

Irresignada, a parte ré ingressou com a presente apelação cível
3. Pois bem. Sabe-se que o cancelamento unilateral de um dos trechos da passagem adquirida por consumidor quando do não comparecimento no vôo de ida (chamado “no show”) é prática
tarifária comumente utilizada pelas empresas do ramo de transporte aéreo de passageiros, podendo
a companhia aérea fazer nova comercialização do assento da aeronave. Assim, e diversamente do
que sustenta a apelante tal prática se configura abusiva e viola diretamente os ditames do Código de
Defesa do Consumidor, já que por um lado, atende a interesse essencialmente comercial da empresa,
promovendo a obtenção de maior de lucro, a partir da dupla venda, e por outro onera excessivamente
o consumidor, já que o obriga a adquirir nova passagem aérea, geralmente com valores elevados para
efetuar a viagem no mesmo trecho, pelo qual já havia realizado pagamento.
Constata-se que o cancelamento da passagem de volta significa a frustração da utilização de
um serviço pelo qual o consumidor pagou, fazendo surgir para este novo dispêndio financeiro, dada
a necessidade de retornar ao seu local de origem, além da cobrança de taxas já pagas, configurando venda casada, obrigação abusiva, incompatível com a boa-fé objetiva que deve reger as relações
contratuais, além de afrontar a vedação ao enriquecimento ilícito e revelar falta de razoabilidade da
sanção. Há, ainda, a configuração do abuso, diante da autorização contratual que permite ao fornecedor cancelar o contrato unilateralmente, o que não está disponível para o consumidor, implicando em
violação do artigo 51, XI do CDC .
Ademais, na hipótese, ao contrário do alegado, não logrou demonstrar a parte demandada que
informou de forma clara e precisa à demandante acerca do cancelamento do trecho de volta em caso
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de não utilização do trecho de ida. Logo, a ausência de qualquer destaque ou visibilidade, em contrato
de adesão, sobre as cláusulas restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da
transparência (CDC, art. 4º, caput) e, na medida em que a ampla informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento
antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e nulidade, com fundamento
no art. 51, inciso XV, do CDC.
Ressalte-se que a abusividade reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta
ao embarque do passageiro no voo de ida. Ainda que o valor estabelecido no preço da passagem tenha
sido efetivamente promocional, a empresa aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de
utilização integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de que o consumidor
paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem o direito de se valer do todo ou de apenas parte
do contrato, sem que isso, por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.
O Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento no sentido de ser abusiva a
prática comercial consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da passagem
aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado para embarque no vôo antecedente.
Além disso, conforme precedentes da Corte Superior, a prática também configura a chamada “venda casada”, pois condiciona o fornecimento da passagem de volta à utilização do bilhete de ida.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANOS MORAIS EM RAZÃO DO CANCELAMENTO DE VOO DE VOLTA, POR NÃO UTILIZAÇÃO DA PASSAGEM DO TRECHO DE IDA. NO-SHOW. VULNERAÇÃO A DIREITOS DO
CONSUMIDOR. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL VERIFICADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Por ser uma conduta abusiva, configura ato ilícito causador de danos morais o cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida (no-show),
porquanto essaprática é rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor. Precedente.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1447599/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM
VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA
TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1º, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS). FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO
COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se configura conduta abusiva o cancelamento
automático e unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que adquiriu as
passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o trecho inicial.
2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica travada entre as partes é nitidamente de
consumo, tendo em vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como
destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte aéreo
de passageiros, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Dessa forma,
o caso em julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não sob um viés
eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.
3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos pela lei, a fim de equalizar
a relação faticamente desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC,
que, com base nos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol
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exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo,
configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda). 4. A previsão
de cancelamento unilateral da passagem de volta, em razão do não comparecimento para embarque
no trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do Consumidor, nos
termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao Poder Judiciário o restabelecimento do necessário
equilíbrio contratual.
4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo
trecho e hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois
coloca o consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a boa-fé objetiva,
que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a chamada “venda casada”, pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do
“trecho de volta” à utilização do “trecho de ida” (CDC, art. 39, I).
4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não podendo o
fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na relação, o consumidor.
5. Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a aquisição da segunda
passagem de volta (danos materiais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor.
6. Recurso especial provido.
(REsp 1699780/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
11/09/2018, DJe 17/09/2018).

No mesmo sentido, é o posicionamento dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PASSAGENS DE IDA E VOLTA.
NO SHOW NO TRECHO DE IDA. CANCELAMENTO DAS PASSAGENS DO TRECHO DE VOLTA. PRÁTICA ABUSIVA. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ. DEVER DE RESTITUIR
O VALOR DESPENDIDO PARA A PASSAGEM DE VOLTA. MERO DESCUMPRIMENTO DE
CONTRATO QUE NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Recurso
Cível, Nº 71009411604, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 23-03-2021)
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. “NO SHOW”. CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE RETORNO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E
MORAIS. 1. Na esteira da jurisprudência do STJ e desta Corte, configura prática abusiva o cancelamento unilateral e automático do bilhete aéreo de volta em caso de não utilização do bilhete de ida
(“no show”). 2. Demonstrada a ilicitude do agir da companhia aérea requerida, deve ser condenada ao
pagamento de indenização por danos materiais, em valor correspondente ao necessário para aquisição
de bilhete de retorno de São Paulo para Porto Alegre, bem como de verba reparatória por danos morais.
3. “Quantum” indenizatório por danos extrapatrimoniais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em observância à extensão do dano (art. 944 do Código Civil). Precedente da Câmara. (Apelação Cível
n. 70081435851, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019) APELAÇÃO PROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70082274184,
Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira
Rebout, Julgado em: 05-03-2020)

Caracterizada a existência do dano moral indenizável, passa-se à apreciação da fixação do
respectivo quantum.
Impõe-se observar que a reparação à ofensa por dano moral não pretende um enriquecimento
ilícito, pois visa dar a pessoa lesada uma satisfação que lhe é devida, tendo a prestação pecuniária
uma função simplesmente satisfatória, não podendo ser esquecida a função altamente moralizadora
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que a reparação representa para o causador do dano, com a diminuição imposta em seu patrimônio
pela indenização paga ao ofendido.
A orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a quantificação econômica do
dano moral deve ser arbitrada pelo juiz, levando em consideração as características do caso, o potencial ofensivo do lesante, a condição social do lesado, observando-se sempre os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Dentro desses critérios, entendo que o quantum indenizatório fixado em R$ 7.000,00 (sete mil
reais) está condizente com a realidade demonstrada nos autos e de acordo com os valores arbitrados
em casos semelhantes pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal.
No tocante ao dano material, devida a restituição a título de dano emergente, correspondente
aos valores gastos com a aquisição da segunda passagem de volta, consoante documento de fls. 15,
no valor de R$1.180,00 (um mil cento e oitenta reais), descontada a importância já reembolsada do
valor de R$215,00 (duzentos e quinze reais), resultando em total devido de R$ 965,00 (novecentos e
sessenta e cinco reais).
Desse modo, estando devidamente comprovados os valores despendidos com a aquisição de
novas passagens aéreas, impositiva a manutenção da sentença quanto aos danos materiais.
Sendo assim, ao exame dos autos, vê-se que a decisão do Juízo Singular não merece qualquer reparo.
Para finalizar, de acordo com o art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve
majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, observados os limites estabelecidos nos §§2º e 3º para a fase de
conhecimento. Assim, considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados em
favor do procurador da parte autora, ora apelada, para 17% (doze por cento) do valor da causa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se a sentença em sua
inteireza, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto condutor. Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da
causa, nos termos art. 85, §11, do CPC/2015.
*****
(TJBA – Apelação nº 0302904-86.2013.8.05.0150. Segunda Câmara Cível. Relator: Juiz Convocado Ícaro Almeida Matos, Julgado em 10/08/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA EXTRA PETITA REJEITADA. RESPONSABILIDADE DA
CONSTRUTORA PELO ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PROGRAMA
MINHA CASA, MINHA VIDA. PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL QUE
DEVE ESTAR ESTABELECIDO DE FORMA CLARA, EXPRESSA E INTELIGÍVEL E SEM VINCULAÇÃO À CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO.
TEMA 996 DO STJ. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE. MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA Nº 970
DO STJ. RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DURANTE O PERÍODO
DE ATRASO PELA APELANTE. CABIMENTO. DANO MORAL FIXADO
ADEQUADAMENTE EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS ADEQUADAMENTE EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
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SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA AFASTAR A
MULTA MORATÓRIA, DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO
COM LUCROS CESSANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1-Trata-se de Apelação Cível interposta pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Lauro de Freitas que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Autor nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.
2- PRELIMINAR REJEITADA: Rejeita-se a arguição de decisão extra petita, uma
vez que da análise lógico-sistemática da peça inaugural extrai-se o pedido implícito de
aplicação da multa por inadimplemento e lucros cessantes.
3 - ATRASO DA OBRA COMPROVADO: De acordo com o contrato firmado entre
as partes, a data prevista para entrega da unidade residencial era “o último dia útil do
mês mencionado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se outra data for estabelecida
no contrato de financiamento com instituição financeira” (fl.84), hipótese na qual,
prevê que “deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no contrato de financiamento”. Segundo ainda a Cláusula quinta do contrato, o
prazo de conclusão pode ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias corridos e,
finalmente, que “na superveniência de caso fortuito ou força maior, de acordo com
o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado”. Por
sua vez, o Quadro Resumo, acima mencionado, estabelece que o mês de entrega do
imóvel seria 12/2010 (dezembro de 2010), prevendo, ainda, que tal prazo é meramente estimativo
4 - Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É válida a
cláusula de tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor”(
AgInt no REsp 1735131/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019). Restou decidido, também, que, “apesar de não
considerar abusiva a cláusula de tolerância, deve-se respeitar o prazo máximo de 180
dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização”.(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). Ademais, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996), o STJ fixou o entendimento de que nos contratos
de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa, Minha Vida,”o
contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para
a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento,
ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”.
5 - Assim, diante do pronunciamento do STJ sobre a matéria, o prazo para entrega do
imóvel deve ser considerado como Dezembro/2010, tal como estipulado no contrato de promessa de compra e venda, cabendo, ainda, considerar o prazo de tolerância
de 180 (cento e oitenta dias), de forma que a entrega da unidade deveria ocorrer até
Junho/2011, todavia, ocorreu apenas em maio/2012, data que não foi contestada pela
empresa demandada, evidenciandose o atraso de 11 (onze) meses, exatamente como
consignado na sentença.
6 - LUCROS CESSANTES: No julgamento do Resp 1.729.593/SP, afetado ao rito dos
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça também consolidou o entendimento
de que em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito
do programa Minha Casa, Minha Vida, na hipótese de atraso na entrega, “o prejuízo
do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o
pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de
imóvel assemelhado” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZ-
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ZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).Dessa maneira, comprovada o atraso na entrega da obra, acertada a indenização por lucros cessantes
7 - MULTA: Assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade de cumulação dos
lucros cessantes com a multa, uma vez que o STJ, no julgamento do Resp 1.635.428/
SC (Tema 970) fixou a tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.” Deve ser afastada,
portanto, a cumulação da multa moratória com os lucros cessantes.
8 - RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA: Também restou assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 996, pelo Superior Tribunal de Justiça, que “É
ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo
ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Logo, ao considerar que a restituição destes encargos são devidos
quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou seja, quando houver o
atraso na entrega do imóvel, resta evidente a legitimidade da Apelante para responder
pela devolução dos recursos despendidos a título de “taxa de evolução da obra”.
9- DANOS MORAIS: O atraso para a entrega do imóvel, além de causar indiscutíveis prejuízos de ordem financeira, acarreta, de modo evidente, um dano moral,
que decorre da grave frustração advinda do fato de se ter adquirido um imóvel,
confiando na idoneidade da empresa construtora, e de não poder exercer plenamente
os seus direitos de propriedade. Por consequência, em casos como o dos autos, é
forçoso reconhecer a ocorrência do dano moral. O quantum indenizatório fixado em
R$10.000,00 (dez mil reais) na sentença primeva mostra-se adequado e dentro dos
parâmetros fixados nesta Corte.
10- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Em razão da reforma, apenas em parte, da
sentença, fica mantida a condenação dos honorários sucumbenciais fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor da condenação.
11- Apelo parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada, apenas para afastar a condenação em multa moratória, diante da impossibilidade de cumulação com
lucros cessantes.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0302904-86.2013.805.0150
da Comarca de Lauro de Freitas, em que figuram como Apelante MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e como Apelados VALMIR ALMEIDA QUEIROS FILHO E OUTRA, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, e o fazem nos
termos do Voto Condutor do Relator.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível interposta pela MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
contra sentença (fls.192/200 autos digitais) proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da
Comarca de Lauro de Freitas que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada por VALMIR ALMEIDA QUEIROS FILHO e OUTRA, julgou parcialmente procedentes os
pedidos da inicial, nos seguintes termos do dispositivo:
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“Ante o exposto, por tudo que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS para declarar nula a cláusula quinta do contrato de promessa de compra e venda (fls. 78/89), TÃO
SOMENTE, na parte que estabelece “salvo se outra data for estabelecida no contrato de financiamento
com instituição bancária. Nesta hipótese, deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data
estabelecida no contrato de financiamento” e “Na superveniência de caso fortuito ou força maior, de
acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo indeterminado”. Condeno a
parte ré ao pagamento de lucros cessantes à razão de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, ao
mês, a contar do primeiro mês de atraso, após o término do prazo de tolerância, até a efetiva entrega do
imóvel. Condeno, também, a parte ré ao pagamento da multa de 0,5%, somados aos juros moratórios
de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel, por mês de atraso, após o término do prazo de
tolerância, até a efetiva entrega das chaves. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00
(dez mil reais) à título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento,
acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação. Diante da sucumbência ínfima
da parte autora, condeno, por fim, a parte ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes
no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20, § 3º do CPC.
Transcorrido o prazo recursal, ou com a renúncia deste, operado o trânsito em julgado, arquivem-se os
autos, dando-se baixa. P.R.I. Lauro De Freitas(BA), 13 de julho de 2015. Maria do Rosário Passos da
Silva Calixto. Juíza de Direito

Nas razões de recurso (fls. 213/236 autos digitais), a Apelante, inicialmente, alega a ocorrência
de sentença extra-petita, rogando a nulidade do decisum. Isto porque os Apelados não aduziram, na fase
instrutória, pedido de condenação da empresa em lucros cessantes e aplicação de multa por atraso.
Contudo, caso esta preliminar seja rechaçada, a Recorrente sustenta que não há previsão contratual para a incidência da cláusula penal, conforme o art. 411 do CC, o que inviabiliza a condenação
neste particular. Além disso, afirma que não se pode admitir a reversibilidade da multa contratual,
porque viola o Pacta Sunt Servanda. Esclarece, ainda, que na forma como consignado na sentença,
a multa fixada assume caráter de cláusula penal, ferindo a legislação aplicável ao caso e o próprio
negócio entabulado entre as partes.
Outrossim, em relação à condenação dos lucros cessantes, asseveram que o imóvel objeto
da ação está sob as regras do programa “MINHA CASA MINHA VIDA”, integrando o conjunto de
beneficiários, os quais não podem comercializar ou alugar a residência antes de terminar o prazo do
respectivo financiamento. Dessa maneira, inexiste lucro cessante a ser reparado no presente caso.
No mérito, a Recorrente pugna pela legalidade da cláusula 5ª(quinta) do contrato de promessa
de compra e venda, na medida em que o imóvel foi entregue dentro do prazo contratualmente previsto.
Informa que inexistiu mora na entrega do imóvel, pois o decurso do prazo de 15 (quinze)
meses para a liberação das chaves, após o período de tolerância, foi deflagrada com a assinatura do
contrato de financiamento no dia 28.07.2010. Além disso, o agendamento para a entrega das chaves
ocorreu em março de 2012, e que, por conveniência dos Acionantes, dentre as datas disponíveis, restou marcada para maio de 2012. Discorda da sentença também quanto ao prazo de entrega, findado
em junho de 2011, pelas razões acima expostas.
Por outro lado, em relação à condenação dos juros de evolução da obra, a Apelante sustenta
que o contrato de financiamento estabelecido com a Entidade bancária, detém previsão expressa
quanto à responsabilidade do comprador em relação ao pagamento de taxas durante a fase de construção. Dessa forma, sustenta ser de responsabilidade exclusiva dos Recorridos as obrigações por eles
contraídas através do contrato de financiamento, razão pela qual deve ser afastada qualquer responsabilidade da Recorrente em face desta obrigação.
Por fim, irresigna-se em relação à condenação por danos morais, uma vez que o negócio
jurídico firmado pelas partes é plenamente válido e eficaz, não havendo, portanto, a alegada mora
argumentada pelos recorridos. Além do que, não restou comprovado os prejuízos de ordem psíquica
para valorar a devida indenização.
Em contrarrazões (fls. 241/244 autos digitais), os Recorridos rebateram os argumentos ventilados no Apelo, rogando o improvimento do recurso.
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O despacho de fl. 07 (autos físicos), atendeu ao pleito da Apelante no sentido de indicar novo
patrono para receber as intimações necessárias.
É o que importa relatar. Solicito à Secretaria da Segunda Câmara Cível que inclua o presente
feito em pauta de julgamento.
VOTO
Sendo tempestiva a presente irresignação, conheço do Recurso, pois presentes os requisitos
que regem sua admissibilidade.
Inicialmente, passaremos a análise da preliminar de nulidade da sentença.
A Recorrente afirma que o decisum incorreu em julgamento extra-petita, uma vez que a parte
Autora não teria requerido, na inicial, a aplicação da multa moratória e lucros cessantes.
Com efeito, a sentença extra ou ultra petita é aquela que confere à parte providência diversa ou
além da veiculada no pedido, ou mesmo baseada em causa petendi não adotada.
Nesse sentido, inexiste decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito
com fundamentos diversos dos fornecidos na exordial, posto que baseados em fatos apurados na instrução processual, ou seja, com base na prova produzida. Portanto, descabe afirmar ofensa ao artigo
460 do CPC, bem como não se sustenta a ofensa aos princípios da adstrição, da não-surpresa ou da
congruência, visto que a decisão está lastreada na prova produzida a partir do dano material provocado pelo Recorrente.
Ademais, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove
uma interpretação lógico sistemática dos pedidos deduzidos na Inicial, mesmo que não expressamente formulados pelo Autor, na esteira da jurisprudência do STJ. A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO
DO FEITO. JULGAMENTO “EXTRA PETITA”. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO PEDIDO.
DEFINIÇÃO POR INTERPRETAÇÃO LÓGICA-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E DE
OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO CARREADOS AUTOS. JURISPRUDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO “PER RELATIONEM”. NÃO OCORRÊNCIA. ADEMAIS, A JURISPRUDÊNCIA
DESTA CORTE CONSIDERA VÁLIDA A SUA UTILIZAÇÃO. PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA”. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. REVISÃO
DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
ATRASO NA ENTREGA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DO “QUANTUM”. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07/STJ. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO,
APTO A MANTER A CONCLUSÃO DO ARESTO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. ANALOGIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.(STJ - AgInt no
REsp: 1852330 MG 2018/0048438-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data
de Julgamento: 29/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)”

Assim, rejeita-se a arguição de decisão extra-petita, uma vez que da análise lógico-sistemática da
peça inaugural extrai-se o pedido implícito de aplicação da multa por inadimplemento e lucros cessantes.
No mérito, as razões do Apelante merecem, em parte, prosperar.
Trata-se de Ação de Indenização em razão do atraso na entrega do imóvel com prazo previsto
para dez/2010 (fls. 78/89), relativo ao contrato de promessa de compra e venda, financiado pelo Programa Minha Casa Minha Vida, no valor de R$ 106.090,00 (cento e seis mil e noventa reais), unidade
habitacional de nº 606 do empreendimento Condomínio Residencial Spazio Sunrise.
A Apelante afirma que não houve descumprimento contratual.
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No entanto, de acordo com o contrato firmado entre as partes, a data prevista para entrega da
unidade residencial era “o último dia útil do mês mencionado no item 5 do Quadro Resumo, salvo se
outra data for estabelecida no contrato de financiamento com instituição financeira” (fl.84), hipótese na qual, prevê que “deverá prevalecer, para fins de entrega das chaves, a data estabelecida no
contrato de financiamento”. Segundo ainda a Cláusula quinta do contrato, o prazo de conclusão pode
ser prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias corridos e, finalmente, que “na superveniência de caso
fortuito ou força maior, de acordo com o Código Civil, esta tolerância ficará prorrogada por tempo
indeterminado”.
Por sua vez, o Quadro Resumo, acima mencionado, estabelece que o mês de entrega do imóvel
seria 12/2010 (dezembro de 2010), prevendo, ainda, que tal prazo é meramente estimativo, conforme
a seguinte redação:
“5) ENTREGA DO IMÓVEL: Entrega: 12/2010 (dezembro de 2010) * O(A) PROMITENTE COMPRADOR(A) declara ter conhecimento de que a data de entrega de chaves retro mencionada é estimativa e que poderá variar de acordo com a data de assinatura do contrato de financiamento junto à
Caixa Econômica Federal. Prevalecerá como data de entrega de chaves, para quaisquer fins de direito,
15 (Quinze) meses após a assinatura do referido contrato junto ao agente financeiro”.

Ademais, o contrato de financiamento bancário (fls. 50/77 autos digitais), assinado em
28/07/2010, fixou o prazo de 10 (dez) meses para o “término da construção” (cláusula quarta).
Com efeito, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “É válida a cláusula de
tolerância, desde que observado o direito de informação do consumidor”( AgInt no REsp 1735131/SP,
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).
Restou decidido, também, que, “apesar de não considerar abusiva a cláusula de tolerância,
deve-se respeitar o prazo máximo de 180 dias para fins de atraso da entrega da unidade habitacional, sob pena de responsabilização”.(EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018).
Ademais, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 996), o STJ fixou quatro teses
relativas aos contratos de compra de imóvel na planta no âmbito do programa Minha Casa, Minha
Vida, assim sintetizadas:
“1) Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado
à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de
tolerância.
2) No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o
prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
3) É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.
4) O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a
incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o
custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais
gravoso ao consumidor. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Assim, diante do pronunciamento do STJ sobre a matéria, deve ser reconhecida a invalidade
das cláusulas segundo a qual o prazo é meramente estimativo e que condicionam o prazo de entrega
do imóvel ao quanto estabelecido em contrato de financiamento, assim como aquela que prevê que a
tolerância prorroga-se por tempo indeterminado na superveniência de caso fortuito ou força maior.
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Nesse sentido, o prazo para entrega do imóvel deve ser considerado como Dezembro/2010,
tal como estipulado no contrato de promessa de compra e venda, cabendo, ainda, considerar o prazo
de tolerância de 180 (cento e oitenta dias), de forma que a entrega da unidade deveria ocorrer até Junho/2011, todavia, ocorreu apenas em maio/2012, data que não foi contestada pela empresa demandada, evidenciando-se o atraso de 11 (onze) meses, exatamente como consignado na sentença.
Por tal razão, resta evidenciada a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do
imóvel, não podendo o risco da atividade ser transferido para o consumidor.
Verificado que a obra fora entregue após o prazo previsto no contrato, já computando-se o
período de tolerância, e sem que tenha havido motivo de caso fortuito ou força maior a autorizar o
atraso, incorre em abusividade tal prática, devendo a Apelante, pois, suportar os ônus decorrentes de
sua mora.
Outrossim, declara o Recorrente que inexiste lucro cessante a ser reparado no presente caso, na medida em que o imóvel, objeto da ação, está sob as regras do programa “MINHA CASA MINHA VIDA”.
Cumpre esclarecer que o artigo 402 do Código Civil prevê que as perdas e danos abrangem,
além do que efetivamente se perdeu, o que razoavelmente se deixou de lucrar, constituindo esse último os chamados lucros cessantes.
Conforme asseverado em linhas acima, no julgamento do Resp 1.729.593/SP, afetado ao rito
dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do programa Minha Casa,
Minha Vida, na hipótese de atraso na entrega, “o prejuízo do comprador é presumido, consistente na
injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal,
com base no valor locatício de imóvel assemelhado” (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).
Dessa maneira, comprovada o atraso na entrega da obra, acertada a indenização por lucros
cessantes, inclusive, este é o entendimento da Jurisprudência Pátria e deste Tribunal:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. COOPERATIVA HABITACIONAL. OBRAS SUSPENSAS. PRAZO
INDETERMINADO. ATRASO. RESOLUÇÃO. CONSTRUTORA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. MINHA CASA MINHA VIDA. POSSIBILIDADE. 1. O Código de
Defesa do Consumidor é aplicável à relação do consumidor que adquire empreendimento habitacional
promovido por sociedades cooperativas. Súm. 602 do STJ. 2. A construtora responde solidariamente
com a cooperativa pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 7º, parágrafo
único, do CDC. 3. O inadimplemento contratual atribuído exclusivamente à construtora implica no
retorno das partes ao estado anterior à celebração do negócio, em razão da resolução do contrato,
devendo ser realizado de imediato e sem retenção de taxa de administração. Precedentes. 4. É cabível
o reconhecimento do dever de indenizar por lucros cessantes em casos de atraso na entrega de imóvel financiado pelo programa Minha Casa Minha Vida. 5. Apelação parcialmente provida. (TJ-DF
07013712220198070001 DF 0701371-22.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/03/2020 . Pág.: Sem
Página Cadastrada.)
EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS
NO JULGADO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. A decisão
embargada analisou todas as questões postas a exame de forma clara e precisa, consonante com os
fundamentos expostos, não se podendo cogitar de omissão, valendo salientar que deu a solução jurídica que se entendeu correta ao caso. 2. No tocante à cláusula hipotecária, o acórdão consignou que a
garantia hipotecária pactuada entre a construtora e o financiador do empreendimento é ineficaz em relação aos terceiros adquirentes das unidades imobiliárias, em conformidade com o princípio da boa-fé
e o que estabelece a súmula 308 do Superior Tribunal de Justiça, pelo que se revela abusivo o dispositivo contratual. 3. Com relação aos lucros cessantes, também não se verifica a alegada omissão, pois a
decisão embargada se debruçou sobre as razões apresentadas e, aplicando entendimento consolidado
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pelo Superior Tribunal de Justiça, concluiu que inexiste óbice para que se reconheçam os lucros cessantes decorrentes da mora na entrega do imóvel, mesmo quando se trata de financiamento amparado
pelos recursos do Programa Minha Casa Minha Vida. 4. Tampouco se há de falar em omissão quanto
à suposta inépcia da inicial, pois, à época da propositura da ação, era possível cumular pedido de reparação dos danos materiais, à guisa de lucros cessantes, em razão do atraso da promitente vendedora,
com o pagamento da multa moratória contratualmente prevista. 5. Acerca dos danos morais, o julgado
combatido pontuou que o atraso de 10 (dez) meses na entrega do imóvel configura circunstância fática
de excepcional gravidade, apta a provocar dor e sofrimento, se afigurando imperiosa a condenação à
reparação, restando evidenciado que a embargante visa, em verdade, revolver matéria já discutida e
decidida, o que não se admite nessa via processual. 6. Quanto aos ônus de sucumbência, também não
se vê omissão no julgado, porquanto o proveito econômico obtido pela autora justifica a distribuição
realizada. Noutro giro, a inexigibilidade da obrigação decorre de expressa previsão legal (art. 98, §
3º, do CPC), não havendo que se falar em omissão também nesse ponto. 7. Por fim, falece interesse
recursal ao embargante no que toca à cláusula de tolerância, pois o acórdão reconheceu sua validade.
8. É prescindível, pelo julgador, a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados
pela parte. 9. Ainda que para efeitos de prequestionamento, ficam os embargos adstritos à existência
de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao único e exclusivo fim de prequestionar
ou reapreciar a matéria já devidamente analisada no acórdão. 10. Embargos rejeitados.(TJ-BA - ED:
05662265320168050001, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA
CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2021)

Quanto ao percentual fixado, a sentença atendeu aos limites estabelecidos pela Jurisprudência
Pátria, visto que o percentual comumente utilizado é de 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel.
Veja a jurisprudência desta Câmara:
“APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS – RECURSO DA RÉ AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO EM VISTA DA DESERÇÃO - LUCROS CESSANTES DEFERIDOS EM 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS – CORREÇÃO TÃO SOMENTE PARA QUE O MESMO INCIDA SOBRE O VALOR
DO CONTRATO ATUALIZADO CONFORME ENTENDIMENTO DO STJ E DESTA CÂMARA
– DANOS MORAIS DEVIDOS - ATRASO PARA ALÉM DO ACEITÁVEL QUE ULTRAPASSA O
MERO ABORRECIMENTO – ATENÇÃO AO CARÁTER PEDAGÓGICO DOS DANOS MORAIS
– APELO AUTORAL PROVIDO EM PARTE 1. Em ainda mais apertada síntese, cuida-se de mais um
dos casos onde houve atraso na entrega de imóvel para além do prazo de tolerância. 2. Havendo apelo
de ambas as partes, não se conhece do apelo da ré em vista de sua deserção, mesmo oportunizada a
justificativa para o deferimento da assistência judiciária gratuita e aberto o prazo para recolhimento
das custas judiciais após o indeferimento. 3. Danos materiais na modalidade lucros cessantes fruto da
responsabilidade civil e do inadimplemento contratual reconhecido em Primeira Instância e que se
mantém no percentual de 0,5% (meio por cento), ajustando apenas a sua incidência em provimento do
recurso autoral para que incida sobre o valor atualizado do contrato atualizado conforme entendimento
do STJ acolhido por esta Câmara. 4. Atraso na entrega da obra que perdurou por ao menos cinco anos,
ultrapassando o mero dissabor de forma a gerar danos morais in re ipsa no caso em tela, conforme amplo
entendimento do STJ, cujo montante se fixa em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) frente ao valor do imóvel, o tempo de atraso e o caráter pedagógico que em si carrega. 5. Apelo da ré não conhecido. 6. Apelo
autoral provido em parte. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0010003-02.2013.8.05.0080,
em que figuram como apelante ATRIUM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e como
apelada ANNA RAQUEL FALCAO BAHIA DE MACEDO. ACORDAM os magistrados integrantes
da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,por NÃO CONHECER e negar seguimento ao recurso
da ré frente a sua deserção e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo autoral, nos termos do voto
do relator.Salvador, .( Classe: Apelação,Número do Processo: 0010003-02.2013.8.05.0080,Relator(a):
MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 21/05/2021 )”

Ademais, o Recorrente entende que é indevida a condenação no pagamento da multa de 0,5%,
somados aos juros moratórios de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel. Argumenta
que, da forma como consignado na sentença, a multa fixada assume caráter de cláusula penal, ferindo
a legislação aplicável ao caso e o próprio negócio entabulado entre as partes.
Sobre o tema, o STJ, no julgamento do REsp 1.635.428/SC, também afetado ao rito dos recursos repetitivos (Tema 970), consolidou a seguinte tese: “A cláusula penal moratória tem a finalidade
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de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente
ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes.”. (REsp 1635428/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).
Como visto acima, no caso em tela, houve condenação em lucros cessantes, que não podem
ser cumulados com a multa requerida.
Dessa forma, merece reforma a sentença neste ponto, devendo ser afastada a condenação ao
pagamento da multa de 0,5%, somados aos juros moratórios de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel, inclusive, este é o entendimento desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO
IMÓVEL. RESPONSABILIDADE DA ACIONADA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL.
PROIBIÇÃO DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. TEMA Nº 970 DO STJ. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE
REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.( Classe: Apelação, Número do Processo:
0355028-08.2013.8.05.0001,Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, Publicado em:
01/06/2021)

Quanto à alegada ausência de responsabilidade da Recorrente de restituição da taxa de evolução de obra, também não merece prosperar.
A respeito, também restou assentado no julgamento do Tema Repetitivo nº 996, pelo Superior
Tribunal de Justiça, que “É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente,
após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”.
Convém destacar que a “taxa de evolução da obra” corresponde aos juros cobrados pelos bancos em face das construtoras, que, por conseguinte, são repassados ao consumidor através do contrato
de financiamento celebrado entre ele e a instituição financeira.
Sabe-se que o encargo é estipulado pela instituição financeira com objetivo de compelir a
construtora ao cumprimento das obrigações de entrega do imóvel dentro do prazo, ou seja, a taxa é
cobrada durante o período de inadimplência da construtora.
Logo, ao considerar que a restituição destes encargos são devidos quando houver o inadimplemento contratual da construtora, ou seja, quando houver o atraso na entrega do imóvel, resta evidente
a legitimidade da Apelante para responder pela devolução dos recursos despendidos a título de “taxa
de evolução da obra”.
A propósito:
“RECURSO ESPECIAL Nº 1926491 - SP (2021/0069674-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial
interposto contra acórdão assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL Compromisso de compra e venda
de imóvel Ação de restituição de valores pagos Sentença de procedência Inconformismo da ré Pedido
de reforma 1. Prescrição não consumada. Prazo decenal nos termos do artigo 205 do Código Civil 2.
Legitimidade passiva da incorporadora com relação à pretensão de restituição de valores pagos a título
de taxa de evolução da obra 3. Juros de evolução da obra. Ilegalidade da cobrança após a entrega das
chaves, conforme entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas e pelo E. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo Sentença
mantida Recurso não provido. Não foram opostos embargos de declaração.
(...)
É irrelevante que o fato gerador da cobrança da taxa de evolução dos juros tenha ocorrido antes da
entrega das chaves, ou que ainda não tenha se esgotado o prazo de tolerância. A entrega das chaves é
o momento fixado como marco temporal para a proibição de cobranças futuras da taxa de evolução, e
a jurisprudência não reconhece exceções. Verifica-se que o entendimento adotado na origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, não merecendo reparo em virtude da aplicação da Súmula 83/STJ. No ponto, a Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento repetitivo (Tema
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996), fixou, entre outras teses, a de que:”1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro
encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância”. Eis a ementa desse julgado: RECURSO ESPECIAL CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO
DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA.
CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015,
em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha
Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e
inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do
financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.1.2 No
caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento
de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com
termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3 É ilícito
cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato
para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência
de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da
construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso
ao consumidor.2. Recursos especiais desprovidos.(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 27/9/2019). Ainda nesse sentido: AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. JUROS DE OBRA. CABIMENTO
DA COBRANÇA SOMENTE ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). 2. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1802625/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 07/12/2020) AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COBRANÇA APÓS O PRAZO PARA A ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. ILICITUDE. CONSONÂNCIA COM
A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De
acordo com o entendimento deste Superior Tribunal, na aquisição de unidades autônomas em construção, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no
contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 2. O Tribunal de origem, ao concluir pela necessidade de restituição à autora, ora recorrida, das quantias pagas
a título de juros de obra do período posterior à entrega das chaves, encontra-se em consonância com
a jurisprudência desta Corte, o que atrai a incidência da Súmula 83/STJ, aplicável a ambas as alíneas
do permissivo constitucional. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1884764/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 16/11/2020)
Quanto ao prazo de prescrição para restituição do valor pago a título de juros de obra, a jurisprudência
desta Corte Superior é assente no sentido de que, tratando-se de indenização por ilícito contratual, no
qual se enquadra a cobrança de juros de obra após a entrega das chaves, o prazo de prescrição aplicável
é o de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. A propósito: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. REGIMES JURÍDICOS DISTINTOS. UNIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ISONOMIA. OFENSA. AUSÊNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/08/2007. Embargos de divergência em recurso
especial opostos em 24/08/2017 e atribuído a este gabinete em 13/10/2017. 2. O propósito recursal consiste em determinar qual o prazo de prescrição aplicável às hipóteses de pretensão fundamentadas em
inadimplemento contratual, especificamente, se nessas hipóteses o período é trienal (art. 206, § 3, V, do
CC/2002) ou decenal (art. 205 do CC/2002). (...) 4. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir
certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. 5. Nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se
a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no art. 206, § 3º, V, do CC/02, com prazo de três anos. 6.
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Para o efeito da incidência do prazo prescricional, o termo”reparação civil”não abrange a composição
da toda e qualquer consequência negativa, patrimonial ou extrapatrimonial, do descumprimento de um
dever jurídico, mas, de modo geral, designa indenização por perdas e danos, estando associada às hipóteses de responsabilidade civil, ou seja, tem por antecedente o ato ilícito. 7. Por observância à lógica e à
coerência, o mesmo prazo prescricional de dez anos deve ser aplicado a todas as pretensões do credor nas
hipóteses de inadimplemento contratual, incluindo o da reparação de perdas e danos por ele causados.
(...) 9. Embargos de divergência parcialmente conhecidos e, nessa parte, não providos. (EREsp 1.280.825/
RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/6/2018, DJe 2/8/2018) AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SENTENÇA ARBITRAL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO. 1. Considerando a moldura fática delineada nas instâncias ordinárias, em se tratando
de cobrança de valores decorrentes de ilícito contratual, incide o prazo prescricional decenal estabelecido
no artigo 205 do Código Civil de 2002. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido (AgInt
no AREsp 1328472 / GO, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, Julgamento, 23/10/2018, DJe 29/10/2018). Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro em 10% (dez por cento) a quantia já arbitrada a título de honorários
em favor da parte recorrida, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do mesmo artigo. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2021. MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora(STJ - REsp: 1926491 SP
2021/0069674-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 01/06/2021)”

A Apelante combate, ainda, a condenação por danos morais.
Destaca-se que o dano moral é presumido, porquanto inerente à situação, bastando a comprovação dos fatos apreciados. Além do que a propriedade, em nosso ordenamento jurídico, está atrelada
a uma função social.
Por essa razão, o atraso para a entrega do imóvel, além de causar indiscutíveis prejuízos de
ordem financeira, acarreta, de modo evidente, um dano moral, que decorre da grave frustração advinda do fato de se ter adquirido um imóvel, confiando na idoneidade da empresa construtora, e de não
poder exercer plenamente os seus direitos de propriedade. Por consequência, em casos como o dos
autos, é forçoso reconhecer a ocorrência do dano moral.
No que diz respeito ao quantum indenizatório, necessário inicialmente anotar que a sua quantificação, por não possuir critérios fixos e determinados, deve ser feita com o prudente arbítrio do
Julgador, com a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Além disso, os
objetivos do instituto do dano moral, devem ser pautados na reparação dos danos causados à parte lesada, punir o agente pela conduta já adotada e inibi-lo da adoção de novas práticas levianas e ilícitas,
devendo ainda ser levado em conta o grau de culpa, o nível socioeconômico da parte lesada e o porte
econômico do agente.
Sopesando-se todas as considerações acima feitas e os elementos informativos constantes dos
autos, entendo justa a fixação de indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil
reais), por ser a quantia que mais atende os objetivos do instituto do dano moral. Ademais, amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso em
análise e aos valores normalmente adotados por este Tribunal em casos análogos, mas sem premiar o
enriquecimento ilícito. A propósito:
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E DIREITO IMOBILIÁRIO. RESCISÃO
DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA
ATRASO SUPERIOR A 25 (VINTE E CINCO) MESES O PRAZO DE TOLERÂNCIA. APELAÇÃO
DA PARTE RÉ/CONSTRUTORA. ADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR INCONTROVERSA NO
MOMENTO DO PEDIDO DE RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS EM SUA TOTALIDADE QUE SE MANTÉM
– SUMULA 543 DO STJ. REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL. APLICAÇÃO . ENTENDIMENTO FIXADO PELO STJ NO JULGAMENTO DOS TEMAS 970 E 971 DO STJ RECURSO
DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. ATRASO DA OBRA POR PERÍODO
EXORBITANTE DE MAIS DE DOIS ANOS. ARBITRADO O VALOR DE R$ 10.000,00. SENTEN-
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ÇA REFORMADA EM PARTE. APELO DA PARTE RÉ NÃO PROVIDO E APELO DA PARTE
AUTORA PROVIDO EM PARTE. Recurso de Apelação da parte Ré – Construtora.A prova dos autos
e a confissão da construtora demonstra que mesmo após 25 (vinte e cinco) meses após o fim do prazo
de tolerância o empreendimento não havia sido entregue, sem que tenham as acionadas demonstrado
qualquer motivo que de fato impedisse a consecução do empreendimento no prazo estabelecido no
contrato.Instrumento contratual firmado entre as parte, na cláusula 6.2 do Quadro Resumo (fl.43),
correspondente a cláusula 4.1.1 do Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda do Imóvel
objeto do loteamento (fls.49/50), ficou estipulado o prazo de 24 (vinte e quatro) meses para a entrega,
contados da data do registro do empreendimento ou da emissão da licença de instalação. A mesma
cláusula descrita previu ainda a antecipação ou prorrogação deste prazo em até 06 (seis) meses, o que
não foi observado pela construtora.Não restou comprovado pela Construtora a ocorrência de justificativa plausível para o descumprimento do prazo previsto no contrato, não tendo se desincumbido, ainda,
de demostrar atraso no pagamento por parte dos apelados ou qualquer outra justificativa que demonstrasse possível culpa concorrente dos mesmos.Devolução integral dos valores pagos se impõe tendo em
vista a culpa exclusiva da parte ré, na forma da súmula 543 do STJ que estabelece que: “Na hipótese
de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha
sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.Inversão da cláusula penal que se mantém frente
ao entendimento fixado no STJ, no julgamento dos TEMAS 970 e 971, do STJ.Recurso não provido.
Recurso de Apelação da Parte Autora.Incorrendo a construtora em mora por período exorbitante, não
pode ser caracterizado como mero aborrecimento ou dissabor, como equivocadamente entendeu a douta magistrada a quo, mas, sim, como ataque à esfera moral e psíquica da Autora, ora parte Apelante,
tendo-lhe causado forte angústia, aflição e extrema frustração, situações estas que extrapolam o limite
do aceitável e do que pode ser considerado mero aborrecimento. Danos morais configurados frente ao
longo prazo de atraso na obra, redundando em insegurança e necessidade de busca ao Judiciário para
rescisão, razões pelas quais o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra adequado, frente
ao caráter pedagógico dos danos morais.Recurso provido em parte.( Classe: Apelação,Número do
Processo: 0514448-30.2018.8.05.0080,Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS,Publicado em: 14/05/2021 )

Quanto à condenação dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação e sendo a sentença reformada apenas em parte, não há reparos a fazer no que
toca à distribuição dos ônus da sucumbência, dada a sucumbência mínima da parte autora, nos termos
do artigo 21, parágrafo do CPC/73, vigente à época. Ante do exposto, VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso de Apelação, apenas para afastar a aplicação da
multa contratual ante a impossibilidade de cumulação com lucros cessantes, mantendo-se os demais
termos da sentença.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0566191-64.2014.8.0.05.0001 Segunda Câmara Cível. Relatora: Juíza
de Direito Substituta de 2º Grau Maria Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado em 20/07/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA. RESCISÃO CONTRATUAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA
DO IMÓVEL. MORA DOS PROMITENTES COMPRADORES ANTERIOR
AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO
PARCIAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº
543 DO STJ. RETENÇÃO DE 10% DO MONTANTE ADIMPLIDO. MULTA
CONTRATUAL AFASTADA. ART. 411 DO CÓDIGO CIVIL. APLICAÇÃO
DO ÍNDICE INPC AO CASO. INVERSÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBEN585
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CIAIS. ART. 86 DO CPC. APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA EM PARTE.
APELAÇÃO ADESIVA NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de apelação cível e apelação adesiva interpostas contra sentença de
id.12760115 que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual cumulada com Indenizatória movida por Claudia Cristina Maia Baptista e Luciano Dourado Gomes Baptista,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de
compra e venda firmado entre as partes e condenar a Demandada, JHSF SALVADOR
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, ao ressarcimento do valor
pago pelos promitentes-compradores, no importe de R$ 116.023,77, em razão do atraso
na entrega do imóvel.
2. Com efeito, a discussão principal dos autos gira em torno do direito dos Autores à
restituição integral do valor pago à Ré, decorrentes de inadimplemento contratual da
construtora, devido ao atraso na entrega da unidade imobiliária nº. 2401, situado no
empreendimento Horto Bela Vista, Edifício Jatobá, Torre 11, nesta capital, adquirida
por meio da celebração de contrato de promessa de compra e venda pelo valor de R$
439.120,03, sem juros, e de R$ 439.283,15, computados os juros (id.12760046 – Pág. 3).
3. No caso em tela, enquanto a parte autora defende a rescisão do contrato por culpa
exclusiva da Construtora, sob a alegação de que o imóvel fora entregue após o prazo
contratual, a parte ré sustenta que os autores inadimpliram o contrato ao deixar de
pagar as parcelas devidas, motivo pelo qual não houve a entrega das chaves (exceção
de contrato não cumprido).
4. Compulsando os autos, verifica-se que o 1º aditivo contratual (id. 12760046 - Pág.
10) previu como uma das obrigações do Comprador pagar R$ 1.000,00 (mil reais), em
parcela única, até 05/05/2013. No entanto, a parte autora só veio a adimplir com essa
parcela em 25/08/2014 (id. 12760061 - Pág. 1).
5. Ademais, o referido aditivo contratual (id. 12760046 - Pág. 11) também previu que
a parcela de R$ 330.485,00 deveria ser paga no dia 30/11/2012. Nesse contexto, registra-se que o “quadro resumo” (id. 12760046 - Pág. 5) previu expressamente que, independentemente da obtenção ou não do financiamento junto a outro agente financeiro,
o pagamento da parcela deveria ocorrer na data acima prevista. Sucede que não consta
dos autos prova de adimplemento desta obrigação contratual.
6. Com efeito, as partes reconhecem a existência da cláusula de tolerância de 180 dias
para que o Réu entregasse o imóvel, após o prazo final (30/11/2012). Desse modo, é inconteste que o prazo fatal para que a construtora entregasse o imóvel seria 30/05/2013.
7. Em 08/01/2014 (id.12760054 - Pág. 1) o Poder Público Municipal concedeu o “habite-se”. Em 12/02/2014 (id.12760062 - Pág. 2), o Autor assinou o termo de vistoria
do imóvel. Logo, a partir desse substrato fático, é possível concluir que o Juízo a quo
decidiu com desacerto sobre a ocorrência de culpa concorrente dos contratantes.
8. No caso, se por um lado é incontroverso que houve atraso na entrega do imóvel, por
outro, é também incontroverso que os promitentes compradores incorreram em mora
antes mesmo do prazo avençado para a entrega das chaves.
9. Na espécie, a inadimplência da consumidora precedeu ao atraso da obra, não havendo, portanto, em falar em mora da construtora ao tempo em que era exigível o pagamento da prestação. Em outras palavras, o inadimplemento dos autores criou óbice à
exigibilidade da obrigação relativa à entrega do bem.
10. Aplicável, portanto, à hipótese, a Súmula nº. 543 do STJ, segundo a qual “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido
ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do pro586
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mitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu
causa ao desfazimento”.
11. Cediço que, nos contratos bilaterais, as obrigações das partes são recíprocas, de
modo que, enquanto a parte inadimplente não cumprir sua obrigação, não pode exigir
o cumprimento pela outra parte, observando-se a denominada exceção do contrato não
cumprido. É o que está previsto no art. 476, do CC.
12. Considerando-se a existência do inadimplemento pretérito da parte autora, tem-se
por razoável a retenção pela ré de 10% do montante pago, devidamente acrescido dos
consectários legais, consoante precedentes do STJ e deste Tribunal.
13. Outrossim, verifica-se que, na hipótese, a parte autora não pleiteia o cumprimento
do contrato, mas sim a sua rescisão, opera-se, inequivocamente, a restituição das partes ao status quo ante, não havendo se falar em pagamento da multa contratualmente
prevista, por parte da promitente vendedora, eis que a multa se encontra vinculada ao
cumprimento da obrigação principal (art. 411, do CC).
14. No tocante à insurgência do Apelante quanto ao índice de correção monetária, pugnando pela aplicação do INCC – DI, esta não merece prosperar. Isso porque apresenta-se correta a aplicação, pelo Juízo a quo, do INPC, por refletir a variação da inflação,
sendo benéfico ao consumidor.
15. Por fim, a Construtora Apelante requereu que fosse reduzida a condenação em honorários sucumbenciais, os quais foram fixados na sentença no valor de R$ 2.320,47,
ou seja, corresponde a “10% (dez por cento) sobre 20% (vinte por cento) do valor da
condenação” (R$ 116.023,77). Assim, tendo em vista o provimento parcial da Apelação
interposta pela Construtora, aliada ao não provimento do recurso movido pelos Autores, vislumbra-se ter havido sucumbência mínima da primeira, devendo os Demandantes responderem, por inteiro, pelos honorários advocatícios, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a ser restituído.
APELAÇÃO PRINCIPAL PROVIDA EM PARTE. APELAÇÃO ADESIVA
NÃO PROVIDA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0566191-64.2014.8.05.0001, em
que figura como Apelante principal JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA e como Apelantes adesivos CLAUDIA CRISTINA MAIA BAPTISTA e LUCIANO
DOURADO GOMES BAPTISTA.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de
apelação principal e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo, nos termos do voto da Relatora
Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação cível e apelação adesiva contra sentença de id. 12760115 que, nos autos da
ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelos autores.
Na origem, a parte autora ajuizou Ação de Rescisão de Contrato cumulada com Perdas e
Danos, com pedido de concessão de tutela antecipada, por suposto descumprimento do contrato de
promessa de compra e venda por parte da ré, consubstanciado no atraso da entrega do imóvel situado
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no empreendimento Horto Bela Vista, Edifício Jatobá, Torre 11, apartamento 2401, que deveria ter
sido entregue em novembro de 2012.
Adoto como próprio o relatório da Sentença, acrescentando que o Douto Juiz a quo julgou a
ação nos seguintes termos (ID 12760115):
“Pelo o exposto, julgo PROCEDENTE em parte, o pedido formulado pela parte autora, extinguindo
o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC, para mantendo a medida liminar (fls.
375/377), rescindir o contrato firmado entre as partes e condenar a parte acionada, JHSF SALVADOR
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA ao ressarcimento do valor pago pela autora à
ré no importe de R$ 116.023,77 (cento e dezesseis mil vinte e três reais e setenta e sete centavos), de
uma só vez, a título de parcelas pagas devidamente atualizado desde a data do desembolso até o efetivo pagamento pelo INPC, além de incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir
da citação, no prazo de 10 ( dez) dias. A unidade habitacional transacionada fica à disposição da ré
para que possa livremente negociá-la com terceiros, desde que depositado em juízo os valores acima
especificados. Diante da sucumbência mínima, condeno a ré a arcar com o pagamento de 10% do valor
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre
20% (vinte por cento) do valor da condenação. Condeno os autores a arcarem com o pagamento de 90%
do valor das custas e despesas processuais, como ainda ao pagamento de honorários advocatícios da
ré no percentual de 10% sobre 80% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. P. I”

Em suas razões recursais (id. 12760125), o apelante principal (parte ré) requereu a reforma da
sentença para que seja afastada a devolução integral dos valores pagos à parte autora, e que lhe seja
reconhecido o direito de reter 25% dos valores pagos, em virtude de despesas. Discute, também, a
justiça da decisão no tópico relacionado aos honorários de sucumbência.
Por sua vez, o apelante adesivo (parte autora) - Id. 12760128 requereu a reforma da sentença
para que seja reconhecida a culpa exclusiva da construtora pela rescisão do contrato. Reconhecida sua
culpa exclusiva, que seja condenada a ré ao pagamento de juros moratórios de 1% e multa moratória
de 2% sobre o valor do imóvel, conforme previsão contratual, e aplicando-se o índice de correção
previsto no contrato (INCCDI). Além disso, requereu majoração dos honorários sucumbenciais.
Contrarrazões apresentadas nosID 12760131 e 12760134.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação e do adesivo.
Como se nota, a discussão principal dos autos gira em torno do direito à restituição integral
do valor pago pelos autores.
Enquanto a autora defende a rescisão do contrato por culpa da construtora, sob a alegação de
que o imóvel fora entregue após o prazo contratual, a parte ré sustenta que os autores inadimpliram
o contrato ao deixar de pagar as parcelas devidas, motivo pelo qual não houve a entrega das chaves
(exceção de contrato não cumprido).
De acordo com o acervo probatório, é possível afirmar que inexiste controvérsia sobre os seguintes fatos. Vejamos.
O 1º aditivo contratual (id. 12760046 - Pág. 10) previu como uma das obrigações da consumidora pagar R$ 1.000,00 (mil reais), em parcela única, até 05/05/2013.
Ocorre que, a consumidora só veio adimplir com essa parcela em 25/08/2014 (id. 12760061 - Pág. 1).
Ademais, o referido aditivo contratual (id. 12760046 - Pág. 11) também previu que a parcela de
R$ 330.485,00 deveria ser paga no dia 30/11/2012. Nesse contexto, registra-se que o “quadro resumo”
(id. 12760046 - Pág. 5) previu expressamente que independentemente da obtenção ou não do financiamento junto a outro agente financeiro, o pagamento da parcela deverá ocorrer na data acima prevista.
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Não consta dos autos prova de adimplemento desta obrigação contratual.
O aditivo contratual colacionado aos autos (id. 12760046 - Pág. 11) comprova que a Ré se
comprometeu a entregar o imóvel até dia 30/11/2012.
Com efeito, as partes reconhecem a existência da cláusula de tolerância de 180 dias para que o
Réu entregasse o imóvel, após o prazo final (30/11/2012). Desse modo, é inconteste que o prazo fatal
para que a construtora entregasse o imóvel seria 30/05/2013.
Em 08/01/2014 (12760054 - Pág. 1) o Poder Público Municipal concedeu o “habite-se”.
Em 12/02/2014 (id. 12760062 - Pág. 2), o autor assinou o termo de vistoria do imóvel.
Logo, a partir desse substrato fático é possível concluir que o Juízo a quo decidiu com desacerto sobre a ocorrência de culpa concorrente dos contratantes.
No caso, é incontroverso que houve atraso na entrega do imóvel, contudo, é também incontroverso que os promitentes compradores incorreram em mora antes mesmo do prazo avençado para a
entrega das chaves.
Com efeito, ainda que não houvesse atraso para entrega das chaves no prazo avençado (até
maio/2013), a promitente vendedora poderia reter as chaves e a escritura do imóvel no exercício regular de direito (CC, art. 188, I, c/c art. 476).
Destarte, considerando a comprovação de débito, que é anterior à data prevista para a conclusão do empreendimento imobiliário, não pode ser acolhida a pretensão autoral, ainda que o atraso nas
obras seja incontroverso.
Na espécie, a inadimplência da consumidora precedeu ao atraso da obra, não havendo, portanto, em falar em mora da construtora ao tempo em que era exigível o pagamento da prestação.
Em outras palavras, o inadimplemento dos apelantes criou óbice a exigibilidade da obrigação
relativa a entrega do bem.
Nesse sentido, a jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA
DAS CHAVES. INADIMPLÊNCIA DOS DEMANDANTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES. 1. Preliminar de inobservância ao princípio da dialeticidade que
não se acolhe, vez que os autores/apelantes repisaram suas teses iniciais e impugnaram adequadamente os termos da sentença, em atenção ao art. 1.010 do CPC. 2. A responsabilidade é objetiva nas
relações de consumo, à luz do art. 14 do CDC, podendo ser ilidida pela culpa exclusiva do consumidor, de terceiro ou fortuito externo. Precedente: Agravo de Instrumento 0009608-61.2016.8.19.0000,
Rel. Des. Werson Rego, Julgamento: 02/03/2016, 25ª Câmara Cível. 3. As partes celebraram, em
17/01/2009, instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, com previsão de
conclusão da obra do empreendimento em dezembro de 2010, contendo disposição que postergava
a data em 180 dias. 4. A cláusula que prevê a prorrogação do prazo de entrega em 180 dias não se
revela abusiva, nos termos do Enunciado de Súmula nº 350 deste E. TJERJ, pois expressamente
pactuada, tendo os apelantes ciência inequívoca da sua incidência. Precedente: AgInt no AREsp
1419022/SP - Relator (a) Ministro Antonio Carlos Ferreira - Órgão Julgador: Quarta Turma - Data
da Publicação/Fonte DJe 09/10/2020. 5. As obras do empreendimento deveriam ser finalizadas até
junho de 2011, contudo, os recorrentes deixaram de adimplir as prestações do imóvel desde o mês
de abril do mesmo ano, motivo pelo qual o inadimplemento dos compradores criou óbice a` exigibilidade da obrigação relativa a` entrega do bem, incidindo o disposto no art. 476 do CC. 6. Impossibilidade de pagamento de indenização por danos morais ou multa moratória, considerando que a
imissão na posse não foi efetivada em decorrência da conduta dos apelantes, que na~o honraram
os pagamentos nas datas aprazadas, na~o havendo que se falar em responsabilidade das apeladas.
Precedentes: 0038293-75.2012.8.19.0014 - Apelação - Des (a). JDS Fabio Uchoa Pinto De Miranda
Montenegro - Julgamento: 24/02/2021 - Quarta Câmara Cível; 0164773-64.2017.8.19.0001 - Apelação - Des (a). Luiz Fernando de Andrade Pinto - Julgamento: 26/11/2020 - Vigésima Quinta Câmara
Cível. 7. A mera cobrança de cotas condominiais sem prova de seu pagamento é insuficiente para
conferir qualquer responsabilidade às recorridas. 8. Recurso desprovido, majorando-se os honorá589
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rios sucumbenciais, em desfavor dos autores/apelantes, para 11% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
(TJ-RJ - APL: 00052736820138190011, Relator: Des(a). MARIANNA FUX, Data de Julgamento:
21/04/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/04/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS
CHAVES. (...) Em que pese ser incontestável o atraso da parte ré, considerando que o término da
obra apenas se operou em 07/12/2012, conforme habite-se, e o prazo para a entrega das chaves, com a
prorrogação de 180 dias, prevista no contrato, seria o de maio de 2011, é também incontroversa a inadimplência dos autores, os quais efetuaram o pagamento até a parcela com vencimento em 25/11/2010
e, após, tão somente, efetuaram o pagamento da parcela vencida em 25/10/2011, valendo ressaltar que
os próprios autores, em réplica, assumem a inadimplência, requerendo seja a eles facultado a liquidação do saldo devedor no valor de R$ 79.093,00. In casu, a controvérsia, trazida a este Juízo ad quem,
cinge-se quanto à pretensão autoral de obter indenizações em virtude do atraso na entrega das chaves
do imóvel pela parte ré, não cabendo discutir, no presente feito, quanto à resolução contratual implementada pela ré. Hipótese de exceção do contrato não cumprido, positivada no art. 476, do Código
Civil, considerando que restou demonstrado que os consumidores se encontram inadimplentes desde
novembro de 2010, pagando apenas mais uma parcela em outubro de 2011, e, ao não cumprir sua parte
no contrato, qual seja, o adimplemento das parcelas, não pode exigir que a parte ré entregue as chaves
em dia, não havendo que se falar, portanto, em condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes, nem da cláusula penal, a qual, ressalta-se, não pode ser cumulada com lucros cessantes, consoante
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 970, tampouco ao pagamento de indenização
por danos morais. Reforma da sentença que se impõe para julgar improcedentes os pedidos autorais.
RECURSO DA PARTE RÉ A QUAL SE DÁ PROVIMENTO. APELO AUTORAL DESPROVIDO.”
(TJRJ- 003829375.2012.8.19.0014 – APELAÇÃO – Des (a). JDS FABIO UCHOA PINTO DE MIRANDA MONTENEGRO - Julgamento: 24/02/2021 - QUARTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).
APELAÇAO CIVEL. RELAÇAO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA.
CLÁUSULA QUE ASSINA PRAZO PARA IMISSÃO NA POSSE A PARTIR DA DATA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SUA ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA EG. CORTE A
CONSIDERAR QUE ESSA DISPOSIÇÃO COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA ABUSIVIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 51, IV DO CDC. VALIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. DATA PREVISTA PARA CONCLUSÃO DA UNIDADE QUE É POSTERIOR AO
VENCIMENTO DE PARCELA INADIMPLIDA, NÃO VINCULADA À ENTREGA DO IMÓVEL.
MORA DOS PROMITENTES COMPRADORES QUE É ANTERIOR À DA PROMITENTE VENDEDORA. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO (EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 476 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA . 1. A cláusula contratual que estabelece prazo a partir da assinatura do contrato de financiamento para entrega do imóvel, nos termos do artigo 51 da Lei 8.078/90 e do artigo 122 do Código Civil,
afigura-se abusiva, uma vez que deixa a critério exclusivo dos réus do agente financeiro a data da entrega
do imóvel, deixando o consumidor em desvantagem exagerada, sendo incompatível com o princípio da
boa-fé; 2. “Nos contratos de promessa de compra e venda decorrentes de incorporação imobiliária, é válida a cláusula de tolerância de prorrogação de 180 dias para a entrega do imóvel, pactuada expressamente
pelas partes.” (Enunciado sumular nº 350 do Eg. TJRJ); 3. Estando a entrega do imóvel condicionada ao
pagamento do preço, não pode o comprador exigir o cumprimento da obrigação incumbida ao vendedor
antes de cumprir a sua (exceptio non adimpleti contractus, na forma do artigo 476 do Código Civil) ; 4.
In casu, a entrega do imóvel foi pactuada para fevereiro/2015, termo que, afrouxado pelo prazo de tolerância de 180 dias, é postergado para agosto/2015, tendo sido o habite-se expedido em 10/10/2016. Mora
dos promitentes compradores que, no entanto, é anterior à da promitente vendedora, eis que relativa a
taxas de ligações definitivas, não vinculadas à entrega das chaves; 5. Débitos em aberto cuja cobrança é
prevista em contrato, atraindo a aplicação do disposto no instrumento no sentido de que os promissários
compradores somente serão imitidos na posse do imóvel se estiverem em dia com todo os pagamentos
das parcelas ou prestações e demais obrigações ajustadas. Evidente culpa dos consumidores pelo atraso
na entrega do imóvel, não havendo que se falar em dever de indenizar; 6. Recurso desprovido, nos termos
do voto do Relator.” (TJRJ - 0164773-64.2017.8.19.0001 – APELAÇÃO – Des (a). LUIZ FERNANDO
DE ANDRADE PINTO - Julgamento: 26/11/2020 - VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL) (grifei).
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APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. MORA ANTERIOR DOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES. RESCISÃO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. JUROS DE
MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. CUSTAS REDIMENSIONADAS. SUCUMBÊNCIA MENOR DOS AUTORES. 1. Constituiu inovação recursal, o argumento, em sede de
recurso, de que os autores-apelados pretendem o desfazimento do negócio, em razão do desaquecimento
do mercado imobiliário e da não valorização pretendida no empreendimento em questão. 2. Não há falar
em rescisão por culpa exclusiva do promitente vendedor, ante o atraso na entrega do imóvel, quando
evidenciada mora dos promissários compradores. Exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código
Civil). 3. Reconhecida a rescisão do contrato por culpa dos promissários compradores, cabível a imediata
restituição parcial das parcelas pagas. Súmula 543/STJ. No entanto, não deve prevalecer a retenção de
15% do valor pago, como estabelecido em cláusula contratual, tampouco de 25% ou 30%, conforme precedentes jurisprudenciais. Aqui, por conter a relação de consumo norma de ordem pública (art. 51, IV e
§ 1º, III, do CDC), não há falar na autonomia da vontade. 4. Em tratando de cláusula penal, o art. 413 do
Código Civil estabelece a possibilidade de redução equitativa pelo juiz. Nesse passo, suficiente e justo no
caso o percentual de 10% para o ressarcimento das despesas havidas com a administração do contrato,
mormente porque o fornecedor na relação de consumo não demonstrou outros prejuízos pelo desfazimento do contrato, não olvidando que, nesse contexto, a unidade imobiliária poderá ser renegociada, donde
advirão naturalmente os lucros. 5. Na ausência de mora anterior do promitente vendedor e verificado o
inadimplemento dos promissários compradores em relação à parcela de chaves, não se aplica a regra de
contagem dos juros a partir da citação para os casos de responsabilidade contratual, de modo que o termo
inicial deve ser o trânsito em julgado. Precedente do STJ. 6. Diante da ausência de cláusula contratual que
preveja o índice a ser aplicado para os casos em que haja resolução contratual, adota-se o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor - INPC, por melhor refletir a desvalorização da moeda, considerando-se ainda
que o termo a quo para a sua aplicação é a data do ajuizamento da ação, conforme art. 1º, § 2º, da Lei
6.899/81. 7. A disciplina da matéria quanto aos honorários advocatícios dá-se pelo art. 85, § 2º, do CPC,
devendo ser fixados no caso em 10% da condenação. 8. A distribuição dos ônus na sucumbência recíproca deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento
de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos. No caso, em relação às custas processuais,
sucumbindo em parte de um dos pedidos iniciais, os autores-apelantes deverão arcar com o percentual
de 25%, cabendo às rés-apeladas o restante. 9. Apelação dos autores conhecida e parcialmente provida.
Apelação dos réus conhecida em parte e provida parcialmente.
(TJ-DF 00154842720168070001 DF 0015484-27.2016.8.07.0001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 26/09/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE :
08/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em situações como esta, muito embora se afigure cabível o pedido de rescisão contratual, com
devolução dos valores pagos, tal reembolso não deverá ser feito de forma integral, mas sim parcial,
sendo, pois, razoável a retenção de um percentual do montante pago, por parte do promitente vendedor, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados, notadamente as despesas administrativas
realizadas com a divulgação, comercialização, publicidade e comissão de vendedores, além do pagamento de tributos e taxas incidentes sobre o imóvel.
Aplicável, portanto, à hipótese, o verbete sumular nº 543 do STJ, verbis:
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código
de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente
comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.

Com efeito, no contrato bilateral, as obrigações das partes são recíprocas, de modo que, enquanto a parte inadimplente não cumprir sua obrigação, não pode exigir o cumprimento pela outra
parte, observando a exceptio non adimpleti contractus. É o que está previsto no art. 476, do CC.
Diante de tal assertiva, considerando-se a existência do inadimplemento pretérito da parte
autora, tem-se por razoável a retenção pela ré de 10% do montante pago, devidamente acrescido dos
consectários legais.
591

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Vale ressaltar que, quanto à retenção de percentual do que efetivamente foi pago pelo recorrido, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser devida tal retenção, no
montante de até 25%, quando a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel se der
por culpa do promitente comprador. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESCISÃO. INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DAS PRESTAÇÕES PAGAS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. CORREÇÃO
MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de
imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor
entre 10% e 25% do total da quantia paga. 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que os juros de
mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão quando é pleiteada a resolução do contrato por
iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal. Tema 1.002/STJ. 4. Em caso de
rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeito
de restituição, incide a partir de cada desembolso. 5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1674588 SP 2020/0053035-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2020)

Por sua vez, o TJBA segue o mesmo entendimento:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
REJEITADA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESILIÇÃO. DIREITO À RETENÇÃO
DE 25% DOS VALORES PAGOS. 1. Não prospera a preliminar de inadmissibilidade, uma vez que
a sentença foi disponibilizada no DJE de 07/11/2019 (quinta-feira), considerando-se publicada em
08/11/2019 (sexta-feira). O prazo recursal, então, se iniciou em 11/11/2019 (segunda-feira), tendo sido
suspenso nos finais de semana e no feriado de 15/11/2019 (sexta-feira). Assim, considerando-se apenas
os 15 (quinze) dias úteis, tem-se por tempestivo o apelo protocolado em 02/12/2019. 2. O Superior
Tribunal de Justiça possui o firme entendimento no sentido de que, no caso de rescisão do compromisso de compra e venda, (i) é abusiva a cláusula contratual que prevê multa calculada sobre o valor do
imóvel e não do montante já pago; (ii) é lícita a retenção, pela promitente vendedora, de até 25% dos
valores pagos pelo consumidor para ressarcimento das despesas. 3. É abusiva a cláusula que prevê A
retenção da quantia paga a título de sinal (arras confirmatórias), somada com 10% do valor atualizado
do contrato, a título de cláusula penal (2%) e de ressarcimento de gastos (8%). 4. Preliminar rejeitada.
Recurso conhecido e não provido.
(TJ-BA - APL: 05570851020168050001, Relator: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

De outro giro, considerando-se que na hipótese o autor não pleiteia o cumprimento do contrato, mas sim a sua rescisão, opera-se, inequivocamente, a restituição das partes ao status quo ante, não
havendo se falar em pagamento da multa contratualmente prevista, por parte da promitente vendedora, eis que a multa se encontra vinculada ao cumprimento da obrigação principal.
Com efeito, não se pode perder de vista que, com o rompimento da avença, a multa contratual
(atrelada ao cumprimento da obrigação principal) deixa de ser devida, na medida em que a entrega do
imóvel não mais será realizada.
Incide, neste caso, o disposto no art. 411 do Código Civil, verbis:
Art. 411. Quando se estipular a cláusula penal para o caso de mora, ou em segurança especial de outra
cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena cominada, juntamente com
o desempenho da obrigação principal.
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Desse modo, os autores somente teriam direito ao pagamento da multa contratual se exigisse
o cumprimento da obrigação principal (entrega do imóvel). Não é esse, todavia, o caso dos autos, já
que os autores requereram expressamente a rescisão do contrato.
Nessa linha de raciocínio, não há que se falar em aplicação de multa contratual na espécie.
Com relação ao índice de correção monetária, requer a Apelante que seja aplicado o indexador
supostamente previsto no contrato (INCC – DI).
Conforme dito, o contrato discutido nos autos não foi juntado pelas partes. A alegação da recorrente de que o referido índice de correção está previsto no contrato não encontra amparo no substrato
probatório. Não se vislumbra, portanto, razão para reformar a sentença neste capítulo. O índice utilizado
pelo Juízo a quo (INPC) reflete a variação da inflação, sendo também benéfico ao consumidor.
Por fim, a Construtora Apelante requereu que fosse reduzida a condenação em honorários
sucumbenciais, os quais foram fixados na sentença no valor de R$ 2.320,47, que corresponde a “10%
(dez por cento) sobre 20% (vinte por cento) do valor da condenação” (R$ 116.023,77), conforme
id.12760115. Assim agindo, entendeu o Juízo a quo que a Demandada sucumbiu, tão somente, em
20% dos pedidos formulados na exordial pelos Autores.
Entretanto, tendo em vista o provimento parcial da Apelação interposta pela Construtora,
aliada ao não provimento do recurso movido pelos Autores, vislumbra-se ter havido sucumbência mínima da primeira, devendo os Demandantes responderem, por inteiro, pelos honorários advocatícios,
nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
Neste diapasão, condeno os Autores ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
em favor dos patronos da Construtora Demandada, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor a
ser restituído.
Ante o exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso de Apelação interposto pela ré, reformando-se a sentença de primeiro grau, para declarar lícita a retenção, pela
promitente vendedora, de 10% dos valores pagos pelos consumidores. Em relação à apelação adesiva
interposta pela parte autora,VOTO pelo NÃO PROVIMENTO, mantendo a sentença nos capítulos
devolvidos pela apelante.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0503170-98.2016.8.05.0113. Quinta Câmera Cível. Relator: Des. José
Aras, Julgado em 04/02/2021)
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. PERDA DO DIREITO DO SEGURADO. SUPRESSIO. NÃO CONFIGURADO. INVALIDEZ
PERMANENTE POR DOENÇA. DIREITO A INCIDÊNCIA DAS CLÁUSULAS ORIGINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA ACERCA DA MODIFICAÇÃO DA COBERTURA. ABUSIVIDADE.
PRECEDENTES. DIREITO À INDENIZAÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.
I - Incabível a alegação do apelado de que o decurso de prazo seria suficiente para
afastar a pretensão do ora apelante, especialmente ao se considerar que este afirma a
ausência de notificação sobre a alteração contratual, ou seja, o desconhecimento das
modificações unilaterais realizadas.
II – In casu, não se está reconhecendo a impossibilidade de não renovação do seguro
pela seguradora ou de alterar as regras contratuais, mas, sim, a ilegalidade de conduta
de continuar percebendo os prêmios e surpreender o consumidor, com a ausência de
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cobertura, por ato unilateral de sua vontade, sendo que sequer notificou previamente o
contratante acerca da modificação das regras contratuais, as quais passaram a contemplar previsões mais restritivas de cobertura. Violação da boa-fé objetiva e do direito do
consumidor à informação.
III – Incumbe destacar ainda a apresentação de documentação (ID.10767742) emitida pela seguradora em 2006, que prevê a cobertura, dos funcionários segurados, na
hipótese de morte natural, morte acidental, invalidez permanente total por Doença,
Invalidez Permanente por Acidente.
IV - O documento informativo sobre o seguro conceitua a invalidez permanente total
por doença como: “(...)aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade”, condição que,
no caso concreto, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos pelo segurado,
conforme laudo pericial acostado.
V – Laudo pericial que atesta a existência de incapacidade permanente para o exercício
de suas atividades autonômicas.
VI - O fato da incapacidade não se estender para todas as atividades existentes não
afasta a obrigação da seguradora, uma vez que a incapacidade deve ser analisada sob o
enfoque da atividade exercida, especialmente ao se considerar que a incidência das regras contratuais originárias, ou seja, que estamos a considerar a Invalidez Permanente
Total por Doença e não as novas modalidades existentes. Precedentes.
VII – Provimento do recurso, para reconhecer o direito à indenização securitária, no
importe de 100 vezes do último vencimento percebido pelo apelante, com juros de
mora, a partir da citação, de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC. Inversão do
ônus da sucumbência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0503170-98.2016.8.05.0113, em que figuram
como apelante GIVANILDO LUCAS CAVALCANTE e como apelada BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.
RELATÓRIO
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por GIVANILDO LUCAS CAVALCANTE em
face da sentença (ID. 10767886) prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo,
Cíveis e Comerciais da Comarca de Salvador que julgou improcedente a ação pelo rito comum por ele
ajuizada contra a BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nos seguintes termos:
“(...)Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, RESOLVENDO o MÉRITO
do presente PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a
parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, desde
já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§, do
Código de Processo Civil. Fica sobrestada a cobrança do ônus da sucumbência, nos termos do art. 98,
§ 3º do Código de Processo Civil..”
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Na origem, cuida-se de demanda ajuizada com o intuito de obter indenização securitária, decorrente de contrato de seguro de vida em grupo.
Em suas razões (ID.10767888), aduz que a sentença vergastada merece reforma por ter afastado
a vigência da apólice nº 7.900, aduzindo que não tomou ciência da suposta nova apólice nº 850.688, a
qual só efetuaria o pagamento do sinistro quando o segurado se encontra quase em estado vegetativo.
Afirma que, ao contrário do quanto delineado na decisão combatida, existiram provas robustas da incapacidade do autor, ora apelante, a exemplo de exames, laudos, ressonâncias, atestado, etc.
Alega que a seguradora, ora apelada, poderia alterar, modificar ou renovar as apólices oriundas do contrato de seguro celebrado entre as partes, desde que efetivasse a notificação do segurado ou
de ¾ dos participantes do grupo segurado, conforme previsão do § 2º do artigo 801 do Código Civil,
pois ensejou a modificação drástica da cobertura dos sinistros, limitando a cobrir os sinistros quando
os segurados se encontrem em “ estado vegetativo”.
Sustenta que, mesmo após a alegada perda de vigência da apólice nº 7.900, a apelada teria
continuado a oferecer aos empregados do Banco Bradesco a referida apólice.
Assevera que possuía seguro de vida em grupo, com a apólice nº7900 e que ao ser acometido
com enfermidades laborativas, requereu perante a apelada a cobertura do sinistro, que era previsto no
importe de 100(cem) vezes do salário do funcionário.
Aponta que formulou pedido na inicial para que a apelada apresentasse a proposta de adesão
firmada em 2006, época da contratação das supostas apólices nº 850.688 e 850.689, para provar que
teve ciência das modificações contratuais, o que não foi atendido pela apelada.
Defende a incidência do Código de Defesa do Consumidor e que o contrato de seguro é típico
contrato de adesão, devendo qualquer alteração ser comunicada ao consumidor, e que a ausência de
consentimento e comprovação da vontade de novar deve ensejar a censura da modificação contratual.
Argumenta que a anuência de alteração contratual não existiu no caso concreto, devendo ser
aplicadas as regras previstas na apólice nº7.900.
Aduz que a sentença merece reforma, “ vez que o Apelante provou robustamente nos autos a
sua invalidez, as coberturas da apólice 7.900 contratada pelas partes, bem como que a suposta apólice 850.688 instituiu significativa redução de coberturas, sem qualquer anuência ou endosso deste”.
Aventa que, para fins de cobertura nos moldes da apólice nº 7.900, seria suficiente a existência
de Invalidez Permanente de acordo com o conceito de IPD – Invalidez Permanente por Doença extraído da Circular SUSEP nº 17/92.
Expõe que não se pode condicionar o pagamento da Indenização Securitária a uma invalidez
física ou mental que incapacite os segurados de desenvolver qualquer atividade, seja ela laborativa ou
cotidiana.
Afirma que a sentença combatida estaria em dissonância com a jurisprudência desse Tribunal
em casos análogos.
Pugna, ao fim, pelo provimento do recurso.
Contrarrazões no ID.10767891, em sede de preliminar, alega a perda do direito vindicado pelo
autor em decorrência do supressio e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.
VOTO
Conheço do recurso, presentes que se encontram os requisitos de admissibilidade.
O cerne da inconformidade em apreço reside no pleito de reforma da sentença (ID. 10767886)
prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca
de Salvador que julgou improcedente a ação pelo rito comum ajuizada pelo ora apelante contra a
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, nos seguintes termos:
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“(...) Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, RESOLVENDO o MÉRITO
do presente PROCESSO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno a
parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, desde
já fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, §§, do
Código de Processo Civil. Fica sobrestada a cobrança do ônus da sucumbência, nos termos do art. 98,
§ 3º do Código de Processo Civil.”

A demanda discute, em apertada síntese, o direito de indenização securitária do autor, ora
apelante, oriundo do contrato seguro de vida em grupo, apólice nº 7900, firmado em 1996, em decorrência da sua alegada invalidez permanente para exercício de suas funções laborativas.
De início, imperioso analisar a alegada preliminar aventada pelo Banco apelado que sustenta
em suas razões, a ocorrência da perda do direito vindicado pelo autor, em decorrência do instituto
do “supressio”, aduzindo que a apólice nº 7900 foi substituída, em dezembro de 2006, pela apólice nº
850.688, enquanto que a parte apelante apenas se insurgiu quanto a sua discordância pela descontinuidade do contrato anterior em 13/07/2016 (data do ajuizamento da ação).
Sobre o tema, importante o instituto do supressio é conceituado pela jurisprudência das Cortes
Superiores como a “possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese
em que o não exercício pelo credor do direito correspondente gere no devedor a justa expectativa de
que esse não exercício se prorrogará no tempo”, in verbis:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO. PRECARIEDADE NA COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA CONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. NEGÓCIO REALIZADO EM 1999, COM AS PRIMEIRAS
PROVIDÊNCIAS PARA COBRANÇA REALIZADAS APENAS EM 2013. INCIDÊNCIA DA SUPRESSIO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. CONCLUSÃO
ACERCA DA APLICAÇÃO DA SUPRESSIO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao examinar o feito, o Tribunal local concluiu que, diante da precariedade de provas da constituição
do débito, do longo decurso de tempo entre o suposto inadimplemento e a tomada de providências para
cobrança dos réus, ocasionaram a incidência da “supressio”. Todavia, tais fundamentos autônomos e
suficientes para a manutenção do acórdão recorrido não foram rebatidos pelo recorrente em seu apelo
especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao fundamento central do
acórdão recorrido, o que denota a deficiência da fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular,
as Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Ademais, a convicção a que chegou o acórdão acerca da incidência da “supressio” , decorreu da
análise do conjunto fático-probatório, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame
do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula desta
Corte.
3. Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a supressio indica a possibilidade de se considerar suprimida uma obrigação contratual, na hipótese em que o não exercício pelo
credor do direito correspondente gere no devedor a justa expectativa de que esse não exercício se
prorrogará no tempo. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1500950 SP 2019/0131226-9, Relator: Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2019)

Ressalte-se que referido instituto não pode ser aplicado para afastar obrigações oriundas de
normas cogentes, conforme bem reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO CPC/73. AÇÃO DE COBRANÇA. VALE PEDÁGIO. LEI Nº 10.209/2001. MULTA DENOMINADA” DOBRA DO FRETE “. NORMA COGENTE. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO DA
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SUPRESSIO. PENALIDADE QUE NÃO ADMITE A CONVENÇÃO DAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE FAZER INCIDIR O PONDERADO ART. 412 DO CC/02. RECURSO DESPROVIDO.
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.
2. O instituto da supressio não é aplicável ao caso, em virtude da natureza cogente da norma que estabelece a multa denominada de” dobra do frete “.
3. A penalidade prevista no art. 8º da Lei nº 10.209/2001 é uma sanção legal, de caráter especial, prevista na lei que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório para o transporte rodoviário de carga, razão pela
qual não é possível a convenção das partes para lhe alterar o conteúdo, bem assim a de se fazer incidir
o ponderado art. 412 do CC/02.
4. Recurso especial desprovido”. (STJ, REsp 1.694.324/SP, 3ª Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 05/12/2018)

No caso dos autos, verifica-se que a boa-fé objetiva estabelece a obrigatoriedade de comunicação e aquiescência sobre as alterações dos contratos, não podendo, portanto, o contratante/
segurado ser surpreendido com uma modificação das cláusulas de cobertura, especialmente ao se
notar o cunho prejudicial.
Registre-se ainda que a própria característica do contrato securitário, com renovações
automáticas, enseja, normalmente, a inércia do contratante até que surja, efetivamente, o sinistro
a ser coberto.
Trata-se de contrato que tem como escopo a aquisição de uma proteção para eventual sinistro,
em que o efetivo interesse do segurado em obter proveito a cobertura contratual apenas exsurge com
a situação danosa.
Essa característica é reconhecida pelo próprio Código Civil, uma vez que considera o termo
inicial do prazo prescricional para a pretensão de requer a indenização securitária a ciência do fato
gerador da pretensão, nos termos do artigo 206, §1º, II, “b”:
“Art. 206. Prescreve:
§ 1 o Em um ano:
(...)
II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:
a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a
anuência do segurador;
b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;(...)”

Por conseguinte, incabível a alegação de que o decurso de prazo seria suficiente para afastar
a pretensão do ora apelante, especialmente ao se considerar que este afirma a ausência de notificação
sobre a alteração contratual, ou seja, o desconhecimento das modificações unilaterais realizadas.
Ultrapassada a questão acima, cabe reconhecer que o contrato firmado entre as partes se encontra regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se como relação de
consumo, conforme os conceitos de consumidor, fornecedor e serviço, in litteris:
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como
destinatário final.
Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que
haja intervindo nas relações de consumo.
Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os
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entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
(...)
§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de
caráter trabalhista.”

Assim, imperioso citar que o referido Código de Defesa do Consumidor estabelece o direito à
informação como proteção basilar em prol do consumidor, nos termos do artigo 6º, III, ora transcrito:
“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta
de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem;”

Demais, da leitura de diversos outros dispositivos constantes no referido Código protetivo,
resta incontroversa a preocupação do legislador em reforçar o direito à informação, impondo a clareza
na formulação das cláusulas contratuais, especialmente nos contratos de adesão, e a necessidade de
prévio conhecimento do consumidor, sob pena de restar inaplicáveis as obrigações ao consumidor.
Neste sentido, cite-se o teor do artigo 46:
“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes
for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Assim, não merece prosperar a alegação do Banco apelado no sentido de inaplicabilidade dos
termos da apólice nº 7.900, diante da sua suposta substituição pela apólice nº 850.668, e da exigência da
comprovação da perda da existência independente do segurado, pois ausente qualquer comprovação acerca da notificação do consumidor da modificação dos termos de cobertura, inviabilizando, assim, que este
providenciasse, se fosse o caso, outro produto que tivesse a cobertura mais abrangente, por exemplo.
Registre-se que não há sequer a comprovação nos autos da aprovação majoritária dos integrantes do seguro de vida em grupo acerca da transformação da apólice.
Por conseguinte, resta incontroverso o direito do apelante em ter aplicados os regramentos atinentes à apólice nº 7.900, não podendo ser surpreendido, na ocorrência de evento danoso que pretende
cobertura, com a negativa da contratada fundamentada na suposta efetivação de alteração unilateral
dos termos contratuais pela seguradora.
Neste sentido, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça que se posiciona pela
possibilidade de alteração unilateral das cláusulas do contrato de seguro, desde que previamente notificado o consumidor:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS
INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. RESP Nº 860.605/RN. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA
EM GRUPO. MODIFICAÇÃO DE COBERTURA E TERMOS REALIZADA DE FORMA UNILATERAL. REAJUSTE POR IMPLEMENTO DE IDADE. LEGALIDADE. POSSIBILIDADE DECORRENTE DA PRÓPRIA NATUREZA MUTUALISTA. TEMPORARIEDADE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO. OBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Verificada a existência de omissão
na decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado,
imprimindo-lhes excepcionais efeitos infringentes. 2. A prerrogativa de não renovação dos contratos
de seguro de vida, bem como de alteração da cobertura contratada e de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não confi598
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gura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato. Precedente da 2ª Seção
(RESP 860.605/RN). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.” (STJ - EDcl no
AgRgRD no Ag: 1087096 RS 2008/0183942-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data
de Julgamento: 07/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017)

In casu, não se está reconhecendo a impossibilidade de não renovação do seguro pela seguradora ou de alterar as regras contratuais, mas, sim, a ilegalidade de conduta de continuar percebendo os
prêmios e surpreender o consumidor, com a ausência de cobertura, por ato unilateral de sua vontade,
sendo que sequer notificou previamente o contratante acerca da modificação das regras contratuais,
as quais passaram a contemplar previsões mais restritivas de cobertura.
Na mesma direção do entendimento ora perfilhado, a jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça:
“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. APÓLICE 7900. INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE POR
DOENÇA. LER/DORT. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÍCIO DO PRAZO A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA
DA RECUSA DE PAGAMENTO PELA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO PARA
A APÓLICE 830.688. AUSÊNCIA DE PROVA DE PRÉVIO CONHECIMENTO DOS SEGURADOS
QUANTO À MUDANÇA DE CLÁUSULAS DA APÓLICE DE SEGURO COLETIVO. MANUTENÇÃO DA APÓLICE ANTERIOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO CONTRATO. CÁLCULO QUE DEVE INCIDIR SOBRE O
VALOR GLOBAL DA REMUNERAÇÃO. JUROS DESDE A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO DE OFÍCIO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0007111-27.2008.8.05.0103, Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, Publicado em: 06/06/2019)

Assim, inválida a alegada substituição da cobertura da Invalidez Permanente por Doença
pela Invalidez Funcional Permanente Total por Doença e, portanto, indevida, no específico caso concreto, a exigência da “perda da existência independente do segurado” , fundamento utilizado para a
negativa do pedido administrativo, conforme se extrai do documento emitido em 08 de setembro de
2015(ID.10767769)
Destaque-se que o cartão proposta inserto no ID.10767701 prevê a necessidade de consentimento expresso do segurado antes de cancelar o seguro, enquanto perdurar o pagamento.
Demais, da análise do referido documento constante no ID.10767701, resta inequívoco ainda a
previsão de cobertura no caso de invalidez total permanente por doença no importe de 100 vezes do
vencimento fixo do segurado.
Incumbe destacar ainda a apresentação de documentação (ID.10767742) emitida pela seguradora em 2006, que prevê a cobertura, dos funcionários segurados, na hipótese de morte natural, morte
acidental, invalidez permanente total por Doença, Invalidez Permanente por Acidente.
Referido documento menciona ainda os conceitos:
“Como invalidez permanente total por doença, entende-se aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade. Como invalidez
permanente por acidente, entende-se a perda ou impotência funcional e definitiva, total ou parcial, de
um membro ou órgão, em virtude de lesão física causada por acidente”. (ID.10767741)

No caso dos autos, da análise do laudo pericial, resta inequívoco o reconhecimento de doença assim
descrita: “Há quadro compatível com M51.2- outros deslocamentos de discos intervertebrais + CIDM51.
3-outra degeneração do disco vertebral. CID M 25.5- dor articular inespecífica , CID M 75.5- bursite
crônificada em ombro e CID F G 56 – mononeuropatia em membro superior , além de epicondilite”.
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Demais, incontroverso o posicionamento do perito pelo reconhecimento da invalidez permanente do segurado para exercício de suas atividades como bancário, conforme se extrai das respostas
constantes nos itens a seguir descritos (ID. 10767855):
“7) É possível alegar que o periciado possui quadro clínico incapacitante que inviabiliza de forma
irreversível o pleno exercício das relações autonômicas? Sim.
8) É possível alegar que as doenças que acometem o periciado acarretam total e definitivo impedimento da sua capacidade de transferência corporal? parcial uniprofisional, mas há repercussão física
estimada em 15% permanente.
(...)
15) O periciado está impossibilitado de realizar as atividades que desenvolvia anteriormente? Está
inapto para realizar todo e qualquer tipo de atividade laboral? Sim. Não.”

Registre-se que não se mostra razoável entender que a invalidez permanente apenas ensejaria
o direito à indenização se resultar na impossibilidade de realizar toda e qualquer atividade remunerada ou cotidiana.
Assim, o fato da incapacidade não se estender para todas as atividades existentes não afasta a
obrigação da seguradora, uma vez que a incapacidade deve ser analisada sob o enfoque da atividade
exercida pelo segurado, especialmente ao se considerar que a incidência das regras contratuais originárias, ou seja, que estamos a considerar a Invalidez Permanente Total por Doença e não as novas
modalidades existentes.
Neste sentido, não se olvidando do teor do art. 1º, §§ 1º e 3º, da Circular SUSEP nº 29/91, a
jurisprudência dessa Egrégia Corte de Justiça tem se posicionado pelo reconhecimento do direito à
indenização securitária quando comprovada a invalidez permanente para o exercício de suas atividades remuneradas habituais:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL POR DOENÇA. CARACTERIZAÇÃO. COBERTURA. INDENIZAÇÃO. PAGAMENTO.
OBRIGATORIEDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. I- A Invalidez Permanente Total por Doença – IPD prevista no contrato de seguro de vida em
grupo, não é a mesma que a Invalidez Funcional Permanente e Total por Doença – IFPD, sendo distintas as suas características.
II – É inadmissível exigir que o segurado tenha vida vegetativa para receber o valor previsto na apólice. A invalidez permanente para o exercício da atividade habitual é suficiente para o pagamento da
indenização, que não pode ser afastada sob o argumento de que há condições para o exercício de atividade remunerada diversa.
III – Evidenciado que o Autor, apesar de não ser portador da Invalidez Funcional Permanente e Total
por Doença – IFPD, não tem mais capacidade para exercer a profissão que sempre exerceu e exercia
quando afastada do trabalho (motorista), imperiosa é a reforma da sentença de improcedência, julgando-se procedente o pedido de condenação da empresa Ré ao pagamento da Indenização prevista na
apólice.
IV – A inexistência de reverberação do inadimplemento no patrimônio intangível do prejudicado,
conduz ao não acolhimento do pedido referente a ressarcimento por dano moral. Recurso Provido.”
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0003731-63.2008.8.05.0113, Relator (a): Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 27/02/2015).
“EMENTA – 1. PROCESSO CIVIL. 2. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 3. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. DUPLA APELAÇÃO. 4.PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
AFASTADA. 5. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEITADA.6. MICROTRAUMAS. DORT/LER. INSERIDO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. PRECEDENTES
STJ. 7. ATIVIDADE SECURITÁRIA. ABRANGIDA PELO CDC. ARTS. 47 E 51, CDC. 8. INCAPACIDADE PERMANENTE DO SEGURADO PARA O DESEMPENHO ESPECÍFICO DE SUA
ATIVIDADE LABORATIVA. 9. SALÁRIO NOMINAL. VERBAS RECEBIDAS COM HABITUALIDADE. 10. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AO ART.
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20, CPC. 11. ASSÉDIO PROCESSUAL. ATUAÇÃO DOS LITIGANTES NÃO EXTRAPOLOU OS
LIMITES DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 12. CORREÇÃO MONETÁRIA. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DA DATA DE INÍCIO DA INCIDÊNCIA. 13. PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO POR VALDIVIO AMORIM LIMA. IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.”(TJBA, Apelação nº 0000225-13.2010.8.05.0274,
Relatora: Desa. Sara Silva Brito, Primeira Câmara Cível, Julgado em 01/11/2013).
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO-SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CDC. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECUSA DO PAGAMENTO DO PRÊMIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO PELO INSS. DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE
DE TRABALHO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO SEGURO. RECUSA INJUSTIFICÁVEL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO, EM
ATIVIDADE, PELO SEGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO. PERCENTUAL ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 20, § 3º, DO CPC. 1. Em conformidade com o
decisum alvejado, não se pode falar sequer em prescrição, visto que quando da propositura da ação, em
06.08.2008, o autor/apelado não se encontrava aposentado, mas tão somente afastado de suas atividades
laborais em razão da doença que o acometia. 2. Mérito. É a seguradora quem presta os serviços securitários decorrentes dos prêmios que lhe são reservados, e, sendo pessoa física, a destinatária final das
coberturas avençadas, o contrato de seguro é classificado como relação de consumo, adstrito às regras
protetivas do CDC, notadamente, no que se refere à sujeição do negócio à interpretação que se afigure
mais consentânea com o objeto avençado e com os direitos do segurado. 3. Emerge inquestionável a incapacidade permanente da parte autora para o desempenho específico de sua atividade laborativa, bem
como não se pode acolher o entendimento de que o reconhecimento da indenização exija uma incapacidade total, a ponto da segurado ter que viver em estado vegetativo. Dispõe, ainda, o art. 42 da Lei nº
8.212/91, que o segurado que for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, é devido o benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Uma vez
reconhecida a invalidez com fundamento em causa equiparada a acidente pessoal, consoante concessão
do respectivo benefício pela autarquia previdenciária, cabe à seguradora adimplir com o valor previsto na
apólice a título de indenização. 5. Com relação a multa diária fixada pelo Juízo primevo, para o caso de
descumprimento da obrigação de não fazer, não merece reparos, uma vez que o valor de R$ 100,00 (cem
reais) foi alcançado levando em consideração a situação financeira do agravante. 6. Não se pode conceber
o pleito de modificação da base de cálculo da indenização fixada pelo magistrado de piso, haja vista que a
apólice do contrato objeto da lide, previa indenização no valor do salário fixo nominal do segurado, sem
alusão a vencimento básico ou exclusão de vantagens e adicionais percebidos ao longo da relação laboral.
7. Termo a quo da correção monetária. A partir da data em que a seguradora formalizou o indeferimento
do pedido indenizatório postulado pela segurada na seara administrativa, ou seja, em 10.08.2007, fl.28. 8.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-BA - APL: 00122710320088050113, Relator:
Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 18/03/2015)
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PLEITO INDENIZAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA INCAPACITANTE. INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. SERVIÇO MILITAR. INDENIZAÇÃO DEVIDA PREVISTA NA
APÓLICE. POSTERIOR ÓBITO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO. EXCESSO DO VALOR EXECUTADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO DA INCIDÊNCIA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CC. APLICAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE
A CONTRATAÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS INCLUÍDOS NA PEÇA EXECUTIVA. INADMISSIBILIDADE. ATO PRIVATIVO DO JUIZ. EXCESSO VERIFICADO. COMPUTAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS. REFORMA PARCIAL. I- Incabível realização de prova pericial que atestaria o grau
de invalidez do segurado quando este comprova a sua incapacidade e restou verificado ter ele se afastado
dos quadros de policiais da Polícia Militar da Bahia, consoante relatório firmado em 08/08/2002 e o seu
óbito no curso do processo, cuja presunção de veracidade da alegada ocorrência, gera o fato motivador do
pagamento da indenização securitária. II- O título extrajudicial sub judice diz respeito a contrato/apólice
único (a) que prevê cobertura tanto para o evento morte quanto para o evento invalidez, razão pela qual
possui o mesmo força executiva. III- O seguro em discussão foi contratado quando o segurado exercia a
função de policial militar, e que, transferido para a reserva, tal fato revela-se suficiente para a caracteri-
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zação de invalidez total permanente. IV- É entendimento jurisprudencial dominante que a invalidez total
e permanente deve ser verificada em relação à atividade que o segurado exercia e não no que se relaciona
a qualquer outra atividade profissional. A constatação de invalidez permanente para o serviço militar,
atividade laboral exercida pelo exequente, é suficiente para se determinar o pagamento de indenização
decorrente de acidente pessoal em seu valor integral da apólice. V- O contrato que embasa a presente
execução refere-se à prestação de serviços de Seguro de Acidentes Pessoais Coletivos, através do qual se
obrigou a contratada, ora Apelante, a cobrir acidentes pessoais. VI- Esclarece-se que a correção monetária deve ter incidência a partir da data da contratação da cobertura securitária, consoante jurisprudência
do STJ, e os juros moratórios devem fluir a contar da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, por
se tratar de responsabilidade civil, impondo-se reparo neste capítulo. VIII- Cabe ao julgador fixar o valor
dos honorários advocatícios na sentença, ocorrendo bis in idem a estipulação dos referidos honorários
pela parte, na planilha de cálculo da execução. Impossibilidade de inclusão de 20% de honorários advocatícios na inicial da execução, haja vista a inexistência de tal verba no título executivo, devendo, todavia,
serem computados os honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, arbitrados pelo juiz sentenciante, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de
Processo Civil/2015, que ora se mantém. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO..”
(TJ-BA - APL: 00030558220078050103, Relator: Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, Data
de Publicação: 07/08/2018)

Demais, imperioso reconhecer que o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor estabelece
que as regras contratuais devem ser interpretadas em favor do consumidor, in verbis:
“Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Outrossim, cabe reconhecer que o referido código protetivo estabelece ainda a nulidade das
cláusulas que estabeleçam obrigações iníquas, abusivas, colocando o consumidor em situação de extrema desvantagem.
É o que dispõe o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de
produtos e serviços que:
(...)
IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;”

Por conseguinte, cabe reconhecer que a disposição contratual que condiciona o pagamento
da indenização apenas no caso de invalidez permanente para todas as atividades cotidianas seria extremamente desvantajosa para o consumidor, a exigir que o direito apenas poderia ser exercido pelo
segurado se estiver em quase estado vegetativo, colidindo com os termos conceituais divulgados pela
documentação ofertada pela seguradora.
Nesta senda, conforme mencionado linhas acima, o documento informativo sobre o seguro
conceitua a invalidez permanente total por doença como: “(...)aquela para a qual não se pode esperar
recuperação ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade”, condição
que, no caso concreto, restou demonstrado o preenchimento dos requisitos pelo segurado, conforme
laudo pericial acostado.
Por conseguinte, considerando o dever de informação pela seguradora e que não pode induzir
ao erro ao consumidor, torna-se incontroverso que o conceito restritivo que ora deseja aplicar, com o
intuito de afastar a sua obrigação contratual e o direito do segurado, colide com a conceituação apresentada pela seguradora no referido documento (ID.10767741).
Em casos similares ao que ora se analisa, outros julgados dessa Corte pelo reconhecimento do
direito à indenização:
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“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE PARCIAL IRREVERSÍVEL E DEGENERATIVA. CERVICALGIA CRÔNICA. INVALIDEZ
PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. RECUSA DA SEGURADORA. ABUSIVIDADE. RESTRIÇÃO
DOS DIREITOS DO SEGURADO. AFRONTA AS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR.
CORREÇÃO MONETÁRIA. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. JUROS DE MORA. CITAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.
É cediço que o contrato de seguro quando firmado entre partes objetiva estabelecer, em caso de evento
danoso, o pagamento da indenização devida pela seguradora, cabendo ao segurado o pagamento do
prêmio, em prevalência da boa-fé contratual.
No caso em apreço restou comprovado que o segurado foi acometido de enfermidade irreversível,
decorrente da função por ele exercida, resultando na sua incapacidade para o labor, a qual deve ser
considerada para fins de cobertura do seguro contratado. Portanto, a alegação de existência de cláusula contratual que exclua a indenização para as hipóteses de doenças parciais, afigura-se abusiva, por
restringir direitos do segurado e ir de encontro a dispositivos legais, a exemplo do art. 47 e 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual é reconhecido o direito do apelante à indenização
prevista no contrato de seguro firmado entre as partes contratantes.
De acordo com o STJ a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do
efetivo pagamento do seguro e os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de eventual ilícito contratual. (TJBA, Apelação n.º 0503125-67.2014.8.05.0274,
Quinta Câmara Cível, Relator : Manuel Bahia, Julgado em 2018)
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. DENEGAÇÃO, PELA SEGURADORA, DE VALORES DEVIDOS A SEGURADO ACOMETIDO POR INVALIDEZ PERMANENTE DECORRENTE DE DOENÇA. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 229/STJ. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO A
FAVOR DO ADERENTE. INSUFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DE
RISCOS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA O TRABALHO. COMPROVAÇÃO EM LAUDO MÉDICO PERICIAL. COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO GLOBAL DO SEGURADO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DA SEGURADORA (20 DE
JULHO DE 2007). PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS CONFIGURADORES DO DANO MORAL
INDENIZÁVEL. VALOR INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA SUFICIENTE PARA MINORAR O SOFRIMENTO DO OFENDIDO SEM PROPORCIONAR
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362/STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCOS, 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.” (TJ-BA - APL: 00015153220088050113, Relator:
Lícia de Castro L. Carvalho, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/05/2015)

Por conseguinte, cabe a reforma da decisão, para reconhecer o direito à indenização securitária, no importe de 100 (cem) vezes do último vencimento fixo percebido pelo apelante, conforme
cartão proposta descritivo
Nesta senda, considerando que a declaração médica constante no ID. 10767730 indica como
data de caracterização da incapacidade o mês de outubro de 2014, adequada a consideração do valor
da remuneração descrita no demonstrativo de pagamento (ID. 10767702), para fixação da indenização, apurando-se o total em sede de liquidação do julgado, mediante a inclusão de juros de mora, a
partir da citação, de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.
Devida a inversão do ônus da sucumbência fixado na sentença vergastada, majorando-se o
percentual de honorários advocatícios devidos aos patronos do apelante para 15% (quinze por cento)
sobre o total da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer o
direito à indenização securitária, no importe de 100 vezes do último vencimento percebido pelo apelante, com juros de mora, a partir da citação, de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC.
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*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8008221-20.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator:
Des. José Aras, Julgado em 18/08/2020)
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE AÉRO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. APLICABILIDADE DO CDC. MP Nº 925 DE 18/03/2020. RESOLUÇÃO 141/2020 DA ANAC. REACOMODAÇÃO/RELOCAÇÃO NO PRIMEIRO VOO DISPONÍVEL ALÉM
DE MANUTENÇÃO DE AUXÍLIO MATERIAL. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I – Trata-se de recurso de agravo de instrumento pleiteando, em sede se liminar, o
retorno das agravantes ao Brasil, uma vez que tiveram seu voo cancelado (Itália/Salvador) pela agravada sem aviso prévio e sem a prestação do auxílio material necessário;
II – Decisão de primeiro grau que nega pedido liminar sob o argumento de que o
reingresso no Brasil estaria impedido por razões sanitárias e atos do Estado Brasileiro
que limitou a entrada no país de pessoas que estão em área gravemente afetada pelo
corona vírus;
III – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie. Medida Provisória 925
de 18/03/2020 c/c art. 8º da Resoluçao 141/2020 da ANAC. Alteração de passagens
aéreas. Necessidade de realocação/reacomodação das agravantes em outro voo além
da necessidade de manter o auxílio necessário;
IV – Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Agravo de Instrumento nº 800822120.2020.8.05.0000, em que são agravantes EURONICE GOMES DE ALMEIDA CERQUEIRA, ANTONIA ALMEIDA CERQUEIRA, NAYARA MARIA ALMEIDA CERQUEIRA
E L.A.C.S., menor incapaz representada por sua genitora NAYARA MARIA ALMEIDA CERQUEIRA e agravados a AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A., DECOLAR.COM LTDA e CVC
BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.
RELATÓRIO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EURONICE GOMES DE
ALMEIDA CERQUEIRA, ANTONIA ALMEIDA CERQUEIRA, NAYARA MARIA ALMEIDA
CERQUEIRA E L.A.C.S., menor incapaz representada por sua genitora NAYARA MARIA ALMEIDA CERQUEIRA, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Efeitos
de Relação de Consumo Cíveis e Comerciais, da Comarca de Feira de Santana/Ba, que, nos autos
da ação ordinária c/c pedido de antecipação de tutela e danos morais, movido contra AIR EUROPA
LÍNEAS AÉREAS S.A., DECOLAR.COM LTDA e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE
VIAGENS S.A., indeferiu o pleito, nos seguintes termos:
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“Defiro a gratuidade.
Como se trata de matéria consumerista, é competente este juízo para processar o feito, apesar de se
tratar de fato ocorrido fora do Brasil.
Não há plausibilidade jurídica a amparar o pedido de das autoras, sendo público e notório que o reingresso delas no Brasil está impedido por razões sanitárias e atos do Estado Brasileiro, que limitou o
ingresso no país de pessoas que estão em área gravemente afetadas pelo corona vírus, razão pela qual
nego a liminar.
Citem-se as acionadas para, querendo, apresentarem defesa em 15 dias, pena de revelia, eis que é impossível realizar conciliação.”

Em suas razões recursais, alegam as agravantes que tiveram suas passagens aéreas com saída
de Roma e retorno ao Brasil agendadas para o dia 17/03/2020 canceladas deliberadamente pela empresa AIREUROPA.
Assevera as agravantes que ajuizaram ação ordinária com pedido liminar a fim de que o Judiciário lhes garantisse o direito de retorno ao Brasil e determinasse a empresa aérea supramencionada
a reacomodação/relocação das mesmas no primeiro voo que seja operado de Roma para o Brasil, notadamente no voo que as representações brasileiras na Itália estão buscando garantir junto à Alitalia,
prestando ainda o auxílio material necessário.
Salienta que o juízo a quo negou o pedido liminar argumentando que o reingresso das mesmas
no Brasil estava impedido por razões sanitárias e atos do Estado Brasileiro que limitou o ingresso de
pessoas que estão em área gravemente afetadas pelo corona vírus.
Afirma que o governo brasileiro limitou ingresso apenas de estrangeiros ao País, conforme
MP nº 928 de 23/03/2020.
Opuseram Embargos de Declaração os quais foram rejeitados, sob o prisma de que “o cancelamento de voos em razão das restrições impostas pelo COVID-19 afetam pessoas e países.”, refutando
que tal restrição jamais existiu ou poderia existir, sob pena de grave inconstitucionalidade e ilegalidade.
Alegou ainda que, quando a agravada cancelou o voo, outras empresas continuavam realizando voos com o mesmo itinerário, e estar em outro país neste momento de pandemia é ameaça à saúde
e assistência hospitalar, bem coma todos os direitos básicos.
Registra que a Air Europa cancelou o voo de retorno das agravantes sem prestar-lhes auxílio
material e sem atentar-se à obrigação de reacomodá-las no primeiro voo que estava sendo operado,
descumprindo o que determina o art. 8ª da Resolução 141/2010 da ANAC.
O pedido inicial lastreou-se nas informações prestadas pelo Itamaraty, que ratificou a obrigação das empresas aéreas em reacomodar os passageiros e esclareceu que havia voos sendo operados
da Itália ao Brasil, ID 49439978.
Neste mesmo sentido, o Consulado informou por email, ID 49546822, que o governo brasileiro, por meio do Ministério de Relações Exteriores, estaria diligenciando com as companhias aéreas
para viabilizar a realização de voos destinados a repatriar brasileiros, orientando ainda a contatar a
empresa aérea ou a agência de viagens responsável pela emissão de seu bilhete aéreo.
Assegura que o Consulado esclareceu que a empresa deve providenciar o retorno das agravantes o mais rápido possível, antes de eventual impedimento por parte das autoridades italiana.
Ocorre que, o quadro fático se alterou e por medidas de restrição impostas pelo governo italiano, os voos entre Brasil e Itália foram cancelados.
Menciona e-mail do Consulado, ID 50887631, onde diz que as representações brasileiras na
Itália estavam buscando garantir junto a Alitalia a realização de um ÚLTIMO VOO que possibilitasse
o regresso dos cidadãos brasileiros antes que as operações fossem completamente encerradas, informando ainda que não havia data e valor previsto para o bilhete aéreo (sendo que o valor habitualmente
cobrado é de cerca de 700 euros), e que a compra e remarcação (nos casos de quem já possui ticket da
Alitalia) seriam realizadas diretamente com a empresa.
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Afirmam as agravantes não ter condição de arcar com tais custos, sendo certo que os seus
bilhetes aéreos são da empresa AirEuropa e não Alitalia, de modo que pugna para que as tratativas da
demanda sejam realizadas entre as empresas aéreas de modo a assegurar o retorno destas ao Brasil.
Ao final, pugna que o recurso seja recebido em seu efeito suspensivo e modificativo, reformando a decisão agravada.
Devidamente intimados, os agravantes não apresentaram contrarrazões.
Após, sobreveio petições das agravantes, ID 6682031 e 6684163, pugnando pelo prolongamento da validade da decisão que concedeu o efeito ativo ao recurso, uma vez que o feriado da semana
santa colocaria em risco o prazo fixado nesta, e informando a disponibilidade de voo Roma/Salvador
pela Lufthansa no dia 17/04/2020.
Em resposta, foi exarado decisão reiterando os comandos judiciais contidos na decisão que concedeu a antecipação da tutela requerida, ID 6675537, o qual foi cumprido, conforme petição de ID 6774925.
VOTO
Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da questão orbita na reforma da decisão vergastada, a fim de determinar que as agravadas reacomodassem/relocassem as agravantes no primeiro voo que fosse operado de Roma para o
Brasil, prestando às agravantes todo o auxílio material necessário, uma vez que tiveram suas passagens
aéreas agendadas para o dia 17/03/2020 canceladas deliberadamente pela empresa AIREUROPA.
Por sua vez, o juízo a quo negou o pedido liminar argumentando que o reingresso das mesmas
no Brasil estava impedido por razões sanitárias e atos do Estado Brasileiro que limitou o ingresso de
pessoas que estão em área gravemente afetadas pelo corona vírus.
Inicialmente, cumpre salientar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à espécie,
uma vez que a situação em apreço, por óbvio, diz respeito a uma relação de consumo, notadamente
por se enquadrarem nos requisitos constantes no art. 2º e 3º da Lei 8.078/90.
Nesse sentido, colaciono entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
CANCELAMENTO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. PROVA IN RE IPSA. FIXAÇÃO
DO QUANTUM. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. PRECEDENTES. APELAÇÃO PROVIDA.1.A responsabilidade das empresas de transporte aéreo por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor independe da existência da culpa e abrange o dever de prestar
informações suficientes e adequadas sobre a fruição e riscos. 2. Cabe à companhia de transporte de
passageiros conduzi-los ao destino na forma convencionada no contrato de transporte, sendo certo
que o não cumprimento do quanto avençado faz incidir o dever de indenizar do fornecedor, por conta
da responsabilidade objetiva decorrente da má prestação do serviço. 3. No que tange ao valor arbitrado a título de indenização, é de se recordar que, em relação ao dano moral, o seu montante não
significa somente uma reparação, mas também uma forma de se coibir a reiteração da prática danosa, assumindo, por conseguinte, uma postura preventiva, devendo portanto ser majorada a quantia
arbitrada a fim de cumprir com estes desideratos. RECURSO PROVIDO.(Classe:Apelação,Número
do Processo:0565987-78.2018.8.05.0001,Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO,Publicado
em:10/03/2020)
AÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS RELAÇÕES DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM NACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS.
EXISTÊNCIA. RELEVANTES CONSTRANGIMENTOS IMPOSTOS AO CONSUMIDOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 1.Inicialmente, em que pese a argumen-
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tação tecida pela empresa Ré em seu arrazoado recursal, verifica-se que não há que afastar a responsabilização objetiva. 2. De fato, é clara a responsabilidade solidaria da CVC Brasil nos termos do art.
14 do Código de Defesa do Consumidor : “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 fruição e riscos”.
3. Em relação aos danos morais, na hipótese dos autos, os apelados, ao chegarem no aeroporto, foram
surpreendidos com a notícia que suas passagens aéreas que foram adquiridas no pacote oferecido pela
CVC Brasil eram inexistentes.4. Tal situação, sem sombra de duvidas, caracteriza danos morais, uma
uma vez que a CVC Brasil não manteve seus clientes informados , acerca da mudança de voo que a
Gol Linhas Aéreas afirmou ter encaminhado. 5. Outrossim, com relação aos danos morais “ O artigo
186 do Código Civil reza que “Aquele que por ação ou omissão voluntária negligência ou imprudência,
violar direito ou causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral comete ato ilícito.” Em complementação a tal dispositivo, encontra-se o mandamento do art. 927 que fixa que “Aquele que por ato
ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo.” 6. In casu, os parâmetros legais para fixação do
quantum indenizatório no importe de R$ 8.000,00(oito mil reais), foram devidamente observados pelo
juízo originário, considerando-se não haver qualquer retoque a ser realizado, tendo em vista a razoabilidade e adequação ao caso concreto. 7. Negar Provimento ao recurso, mantendo integra a sentença
combatida.(Classe: Apelação,Número do Processo: 0503899-29.2016.8.05.0080,Relator(a): MARCIA
BORGES FARIA,Publicado em: 07/05/2020 )”

A fim de dispor sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia do COVID-19, foi editada a Medida Provisória nº 925 de 18 de março de 2020 estabelecendo,
dentre outras coisas, em seu art. 3º que “O prazo para reembolso do valor relativo à compra de passagens aéreas será de doze meses, observadas as regras do serviço contratado e mantida a assistência material, nos termos da legislação vigente.”
A Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por sua vez, buscando atender as determinações exaradas pela Medida Provisória em comento, tornou público em seu site oficial, no dia
24/03/2020, o que diz respeito a “Alteração de passagens aéreas e direitos do passageiro”, abaixo:
“As orientações a seguir aplicam-se a passagens compradas até 31/12/2020 e decorrem de medidas
emergenciais para a aviação civil brasileira em razão da pandemia da covid-19, adotadas pela Medida
Provisória (MP) nº 925.
[...]
Alteração pela empresa aérea
Qualquer alteração programada feita pela empresa aérea, em especial quanto ao horário do voo e o
seu itinerário, deve ser informada ao passageiro com 72 horas de antecedência da data do voo. Se essa
informação não for repassada dentro do prazo, a empresa aérea deverá oferecer para escolha pelo passageiro as alternativas de reembolso integral (no prazo de 12 meses, observado o meio de pagamento
utilizado no momento da compra) ou de reacomodação em outro voo disponível.
Ainda que o passageiro seja informado dentro do prazo, essas mesmas alternativas (reembolso integral
- no prazo de 12 meses - ou reacomodação em outro voo disponível) também devem ser oferecidas para
escolha pelos passageiros quando:
Nos voos internacionais: a alteração for superior a 1 hora em relação ao horário de partida ou de chegada;
Nos voos domésticos: a alteração for superior a 30 minutos em relação ao horário de partida ou de
chegada.
Se houver falha na informação da empresa aérea e o passageiro somente souber da alteração da data
ou do horário do voo quando já estiver no aeroporto para embarque, as alternativas para sua escolha
também são o reembolso integral (no prazo de 12 meses), a reacomodação em outro voo disponível,
além da execução do serviço por outra modalidade de transporte. A empresa também deve oferecer
assistência material.
A assistência, aplicável somente a passageiros no Brasil, deve ser oferecida gratuitamente pela empresa aérea, de acordo com o tempo de espera, conforme demonstrado a seguir:
A partir de 1 hora: Facilidades de comunicação (internet, telefonemas etc.);
A partir de 2 horas: Alimentação (voucher, refeição, lanche, bebidas etc.);
A partir de 4 horas: Hospedagem (obrigatório em caso de pernoite no aeroporto) e transporte de ida e
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volta. Se o passageiro estiver no local de seu domicílio, a empresa poderá oferecer apenas o transporte
para sua residência e dela para o aeroporto;
O Passageiro com Necessidade de Assistência Especial (PNAE) e seus acompanhantes sempre terão
direito à hospedagem, independentemente da exigência de pernoite no aeroporto.”

Da leitura dos dispositivos acima mencionados, resta patente que qualquer alteração realizada
pela companhia aérea, notadamente referente a horário e itinerário, deveriam ser previamente comunicada aos passageiros, com o interstício mínimo de 72 horas, o que não ocorreu no caso em tela, de
forma a possibilitar as agravantes às alternativas de reembolso integral, no prazo de 12(doze) meses,
ou a reacomodação em outro voo disponível.
Além disso, a Resolução 141/2020, também da Agência Nacional de Aviação Civil – Anac, que
“Dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos
e às hipóteses de preterição de passageiros e dá outras providências” no seu art. 8º, regulamenta
os “Deveres do Transportador em Decorrência de Cancelamento de Voo e Interrupção do Serviço”,
conforme abaixo:
“Art. 8º Em caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer
as seguintes alternativas ao passageiro:
I - a reacomodação:
a) em voo próprio ou de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira
oportunidade;”

Nesse diapasão, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:
“Tribunal de Justiça do Estado da Bahia PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL PROJUDI PADRE CASIMIRO QUIROGA, LT. RIO DAS PEDRAS, QD 01, SALVADOR - BA ssa-turmasrecursais@tjba.jus.br - Tel.: 71 3372-7460 RECURSO INOMINADO Nº 017766995.2018.8.05.0001 RECORRENTE: GOL VRG LINHAS S A ADVOGADO: GUSTAVO ANTONIO
FERES PAIXAO RECORRIDO TIAGO MACHADO DE FREITAS ADVOGADO: TIAGO MACHADO DE FREITAS JUÍZO DE ORIGEM: 14ª VSJE DO CONSUMIDOR DE SALVADOR JUIZ
RELATOR: ALBÊNIO LIMA DA SILVA HONORIO EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO MOVIDA CONTRA
COMPANHIA AÉREA. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO. REACOMODAÇÃO EM VOO NO
DIA SEGUINTE. RÉ QUE ALEGOU ALTO ÍNDICE DE TRÁFEGO AÉREO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO, EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. RELATÓRIO Trata-se de recurso inominado
interposto contra a sentença prolatada no processo em epígrafe nos seguintes termos: ¿No caso dos
autos, verifica-se a existência de elementos mínimos de prova do direito postulado pela parte autora,
porém suficientes para embasar à lide. Nessa linha, e sopesando a hipossuficiência técnica da parte
consumidora para apresentar lastro probatório mais robusto, tendo em vista a ausência de meios para
comprovar o alegado, tenho que é da parte demandada o ônus de provar. Ao compulsar os autos, noto
que é fato incontroverso que as partes firmaram contrato de transporte aéreo e que houve inicial atraso
e posterior cancelamento do voo inicialmente adquirido pela autora. Não tendo a demandada impugnado o período de espera no aeroporto apontado pela autora, prevalece o alegado na exordial, em
conformidade com as provas dos autos. Diante disso, tenho que não merecem guarida as declarações
da Companhia aérea na tentativa de eximir-se da responsabilidade pela falha no serviço. Como se sabe,
o contrato de transporte aéreo é de risco. A empresa Ré, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, assumiu os riscos que são inerentes a essa atividade. Frise-se que conduta da acionante em
organizar sua viagem foi de extrema prudência, selecionando com antecedência a passagem aérea para
o dia e horário que lhes era necessário. Dessa forma, é inaceitável que a acionada, já sabedora das falhas técnicas do aeroporto, que imporiam a reestruturação da malha aérea, não providenciou a realocação da consumidora em outro voo no mesmo dia, seja de sua própria empresa ou de empresa terceirizada. Destaco, ademais, que a consumidora foi pega de surpresa com o atraso, não tendo sido
informada acerca da alteração dos termos do contrato de transporte aéreo celebrado, mesmo sendo
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factível à empresa aérea proceder à informação. Nota-se que, em sua defesa, a Companhia aérea não
trouxe nenhum fato que pudesse afastar sua responsabilidade pela falha no serviço prestado, apenas
alegando que o atraso decorreu de caso fortuito/força maior, sequer apresentando, nos autos, documentos que revelem a existência da alegada alteração da malha aérea. Nesse sentido, não procede a alegação da demandada de que sua conduta não pode ser considerada como ilícita, haja vista não ter cumprido com as condições ajustadas no contrato. Além disso, a ré não demonstrou ter adotado todas as
diligências necessárias para minimizar os prejuízos da passageira, pois não consta nos autos indícios
de que foi oportunizado a reacomodacão em voo com decolagem em horário mais conveniente, nem
tampouco a impossibilidade desse remanejamento, quiçá de que assistiu materialmente a consumidora
com acomodações ou alimentação. No verbete o art. 8º da Resolução 141 da ANAC, que traz as obrigações da empresa aérea quando do cancelamento de voos, apregoando que a reacomodacão deve ser
realizada de acordo com as necessidades do passageiro, mesmo que, para tanto, seja necessária a troca
de companhia aérea. Art. 8º Em caso de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o transportador deverá oferecer as seguintes alternativas ao passageiro: I - a reacomodação: a) em voo próprio ou
de terceiro que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo
próprio a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro; II - o reembolso: a) integral,
assegurado o retorno ao aeroporto de origem em caso de interrupção; b) do trecho não utilizado, se o
deslocamento já realizado aproveitar ao passageiro; III - a conclusão do serviço por outra modalidade
de transporte, em caso de interrupção.¿ (grifei). É inaceitável que a acionada não se cerque dos cuidados necessários com os passageiros, deixando-os desassistidos quando do descumprimento das obrigações pactuadas, e depois exima-se da responsabilidade pelos danos causados aos passageiros. Patente, portanto, a ineficiência da Ré, cuja responsabilidade é objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal,
e art. 20, do CDC), na execução do transporte ajustado, sendo impossível afastar a responsabilidade
civil da empresa aérea, que levou a parte autora a confiar no efetivo transporte dos passageiros nas
datas e horários pactuados, e agora quer eximir-se de sua conduta ante o argumento de que prestou o
serviço, ainda que fora do previsto. Vale o registro de decisão sobre o tema:AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. TRANSPORTE DE PESSOAS. AÇÃO CONDENATÓRIA
POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO IMOTIVADO DE VOO. COLOCAÇÃO DOS AUTORES EM ROTA ALTERNATIVA DE VÔO, MAIS EXTENSA DO QUE AQUELA INICIALMENTE
APRAZADA. EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR. MAU TEMPO. DANOS MORAIS.
QUANTUM. 1- Não se qualifica como causa excludente de responsabilidade do transportadora a mera
ocorrência de mau tempo, na hipótese em que não restar demonstrada, nos autos, a configuração de
circunstâncias climáticas que, por sua absoluta excepcionalidade, de fato inviabilize o desempenho da
atividade de transporte de passageiros. Mero fortuito interno, no caso concreto, que, por ser inerente à
atividade em si, não pode elidir a responsabilidade do transportador, não obstando o êxito do pedido
autoral. 2- Desbordam da esfera do simples dissabor cotidiano os fatos do caso, em que ao cancelamento imotivado do vôo dos autores seguiu-se a sua colocação em rota de vôo distinta, sujeitando-os a
trajeto mais longo do que aquele inicialmente aprazado e a período de atraso que ultrapassa o mero
aborrecimento. “Quantum” indenizatório mantido. Agravo interno desprovido. (Agravo Nº
70068123066, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari
Sudbrack, Julgado em 09/03/2016). (TJ-RS - AGV: 70068123066 RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 09/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 11/03/2016). Uma vez evidenciada a responsabilidade da Ré, indiscutível, também, a
obrigação de indenizar. Passo, assim, a análise do quantum indenizatório. DOS DANOS MORAIS
Quanto aos danos morais, sem sombra de dúvidas, os transtornos e desgastes desnecessários a que se
sujeitou a autora em razão da conduta da ré ultrapassou a esfera dos meros aborrecimentos. Segundo a
nova recomendação da Coordenação dos Juizados Especiais deste Tribunal, publicada no Dje em
05/08/2016, em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal, para quantificação do
dano moral deve-se, preferencialmente, adotar o critério bifásico, o qual consiste em apurar, na primeira fase, parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, em casos análogos, extraindo uma ¿média¿ de
valor. Em seguida, considerando-se as peculiaridades do caso, ajusta-se o quantum obtido. Nesse sentido:RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVOPELO JUIZ.
MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido
pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito
(SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio
jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do
STJ. 4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, deve609
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-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base
em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa,
devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização,
atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002.8. Arbitramento do valor definitivo da
indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de
julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ).9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ - REsp: 1152541 RS 2009/01570760, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/09/2011, T3 TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2011); Assim sendo, e sopesando as
circunstâncias fáticas do caso em voga, a gravidade objetiva do dano e o seu efeito lesivo, sua natureza
e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor; bem como acompanhando os precedentes jurisprudenciais a casos análogos.Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os
pedidos deduzidos na exordial, para: 1) CONDENAR a parte acionada ao pagamento do valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.
Sorteados, coube-me a função de relatar, cujo voto ora apresento com fundamentação sucinta. É breve
o relatório. VOTO Requisitos de admissibilidade preenchidos. A sentença vergastada é incensurável,
razão pela qual merece confirmação pelos próprios fundamentos, servindo de acórdão a súmula do
julgamento, conforme determinação expressa do art. 46 da Lei n° 9.099/95, in verbis: Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER O
PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios
fundamentos nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. Custas e honorários advocatícios pelos Recorrentes vencidos, estes últimos arbitrados em 20% do valor da condenação. (Classe: Recurso Inominado,Número do Processo: 0177669-95.2018.8.05.0001,Relator(a): ALBENIO LIMA DA SILVA HONORIO,Publicado em: 06/11/2019 )”

Como é cediço, não se pode olvidar o que concerne o art. 3º da MP nº 925 de 18/03/2020, que
assegura a manutenção do auxílio material decorrente de cancelamento de passagens aéreas, o que
também não vinha ocorrendo no caso concreto.
Dessa forma, patente a necessidade de providências a serem tomadas por parte das agravadas,
de forma solidária, conforme estabelecem, dentre outros, os arts. 12 e 18 do Código de Defesa do
Consumidor, a fim de possibilitar o retorno das agravantes ao Brasil, notadamente ante o cancelamento das passagens sem aviso prévio e ausência de prestação de auxílio material às mesmas.
Frise-se que as agravadas cuidaram de demonstrar, por meio de pesquisas realizadas em sites
de companhias aéreas e de viagens, a inexistência de outros voos disponíveis com destino ao Brasil,
notadamente realizados pelas companhias Alitalia, Lufthansa e KLM, conforme documentos colacionados ao presente feito, sendo, ainda, fato público e notório que outras operadoras continuavam
realizando voos para o Brasil, partindo justamente de Roma, local onde se encontram as Agravantes.
Por oportuno, embora incidente a responsabilidade solidária das agravadas, considerando a
presença, no polo passivo, de empresa internacional e o fato de estarem, as agravantes, no exterior,
vale consignar a previsão do art. 9º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB,
que assegura a aplicação das leis brasileiras nas obrigações constituídas no Brasil, além de considerar
o lugar de constituição da obrigação, aquele em que reside o proponente, “in verbis”:
“Art. 9o Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituirem.
§ 1o Destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de forma essencial, será esta
observada, admitidas as peculiaridades da lei estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.
§ 2o A obrigação resultante do contrato reputa-se constituída no lugar em que residir o proponente.”

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento,
suspendendo a decisão agravada, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, determi610
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nando às agravadas AIR EUROPA LÍNEAS AÉREAS S.A.; DECOLAR.COM LTDA. e CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., que, de forma solidária, procedam à reacomodação/alocação das Agravantes ERONICE GOMES DE ALMEIDA CERQUEIRA; ANTONIETA
ALMEIDA CERQUEIRA; NAYARA MARIA ALMEIDA CERQUEIRA e LAVINIA ALMEIDA
CERQUEIRA DOS SANTOS, em vôo(s) oferecido(s) pelas empresas aéreas Alitalia, Lufthansa e
KLM, ou por qualquer outra empresa aérea idônea que cumpra a finalidade de efetivar o transporte
dessas da Cidade de Roma (Itália) para a Cidade de Salvador (Brasil).
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8010477-21.2019.8.05.0080. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa.
Silvia Carneiro Santos Zarif, Julgado em 14/06/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. INFORMAÇÕES PASSÍVEIS DE IDENTIFICAR TESTEMUNHA DE CRIME. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE
INFORMAR. IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. DESRESPEITO A DIREITOS INDIVIDUAIS. EXPOSIÇÃO A RISCO DE VIDA E INTEGRIDADE FÍSICA. MUDANÇA TEMPORÁRIA DE ENDEREÇO RESIDENCIAL PARA
PRESERVAÇÃO DA SEGUIRANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INVERSÃO DO
ÔNUS PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.
A utilização de informação em matéria jornalística suficiente para a identificação de
suposta testemunha de crime, extrapola o caráter jornalístico da notícia e o exercício
regular do direito de informação e liberdade de expressão, ensejando responsabilidade
civil pelo prejuízo material e moral decorrente da conduta imprudente e negligente.
ACÓRDÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº8010477-21.2019.8.05.0080, de
Feira de Santana, sendo apelante LUCINEIA NOGUEIRA DA SILVA DE BRITO e apelada GLOBO
COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível contra sentença id. 14134671 proferida pelo Juiz de Direito da 7ª
Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, Bel. Fábio Mello Veiga, que julgou improcedente esta Ação Ordinária iniciada por LUCINEIA NOGUEIRA
DA SILVA DE BRITO, contra GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A.
Irresignada a autora apresentou suas razões de apelação id.14134672, asseverando que seu
filho menor foi assassinado e no momento que encontraram o corpo, a despeito de a apelante não ter
presenciado o momento nem dado informações ou entrevista sobre o caso, a empresa G1 ” fez uma
matéria e publicou no seu site, informando que a genitora do menor havia informado para a Polícia
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que identificou um homem que seria o mandante da morte do seu filho, notícia esta inverídica, pois a
autora não sabia e nem sabe quem estava envolvido com a morte de seu filho.”
A matéria veiculada pela agravada, em julho de 2019, informa fato inverídico, que pôs em
risco de vida a agravante e sua família, acrescentando jamais ter dado entrevista ou transmitido por
qualquer meio esta informação e que em razão dessa divulgação foi obrigada a abandonar a casa própria onde vivia com sua família, passando a pagar de aluguel em valor de R$450,00 (quatrocentos e
cinquenta reais) por culpa exclusiva da agravada, decorrente de atitudes irresponsáveis e negligentes
ao publicar a matéria.
Aduz a existência de limitações ao exercício da liberdade de expressão, que estão vinculadas
a compromisso ético com a verdade, preservando os direitos à personalidade, honra, imagem, privacidade e intimidade dos cidadãos e aponta a responsabilidade da apelada pelos danos causados.
Requer seja dado provimento à apelação para reformar a sentença julgando procedentes os
pedidos, para condenar a ré ao pagamento da indenização pelos danos morais e materiais, bem assim
nas verbas de sucumbência.
Contrarrazões em id.14134680, rechaçando as alegações e apontando que a autora não se desincumbiu de comprovar que os fatos narrados na matéria seriam inverídicos e que acaso “Fosse
verdadeira a situação narrada, em primeiro lugar, poderia a Apelante prová-la, e, mais ainda, poderia
ter requerido a proteção que entendesse necessária à autoridade policial.”
Asseverando a liberdade de expressão como alicerce fundamental da democracia sendo excepcional a intervenção estatal na divulgação de notícias e opiniões bem como a ausência de ilicitude na matéria
veiculada, requer seja negado provimento ao apelo para reconhecer a inexistência de dano indenizável.
VOTO
Cuida-se, como visto, de ação indenizatória na qual o autor pretende a exclusão da matéria
veiculada da plataforma de notícias mantida pela apelada bem como o pagamento de indenização pelos danos morais e materiais em razão de informar “que a genitora do menor havia informado para
a Polícia que identificou um homem que seria o mandante da morte do seu filho”.
No mérito, é cediço que a matéria jornalística que se limita a narrar com fidelidade os fatos
de interesse público ou mesmo a apresentar imagens ou até mesmo tecer críticas de forma prudente,
no exercício regular do direito à informação e liberdade de expressão, não enseja ressarcimento pelos
danos causados.
De outra parte, não se pode perder de vista que para o exercício da função jornalística na divulgação de notícias com fidelidade, impõe-se a prévia análise acurada e cautelosa do ocorrido, sendo
inadmissível a divulgação temerária de fatos que exponham a segurança e a integridade física e moral
da pessoa humana, em especial quando se vincula a fatos de tamanha gravidade, com presumíveis
consequência danosas à segurança daqueles eventualmente envolvidos na matéria.
O direito à informação deve ser exercido com responsabilidade observando os limites éticos
com a veracidade das informações, mas respeitando sempre os direitos e garantias individuais, constitucionalmente estabelecidos sob pena de extrapolação e abuso do direito de informar.
No caso, a despeito de ter a sentença concluído pela ausência de comprovação acerca de ser inverídica a informação trazida pela apelada, que supostamente teria sido transmitida por agente público,
verifica-se que os meios de comunicação demandados divulgaram, de forma imprudente, informações
suficientes à identificação de suposta testemunha de um crime de assassinado cometido contra seu filho,
pondo em risco, além do andamento da própria investigação, negligenciando a integridade física e a
própria vida da testemunha que, para tentar manter-se em segurança, mudou-se para outra cidade.
Com efeito, sendo incontroverso o conteúdo da matéria veiculada, não se pode desconsiderar
que expôs desnecessariamente a identificação da apelante como testemunha de assassinato de seu
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próprio filho, que supostamente teria informações sobre a identidade do assassino, veiculada em
portal de notícias disponível e acessível ao público, além de repercutir diretamente no interesse particular da autora, extrapola os limites da informação de interesse público, sendo passível, inclusive de
interferir na própria apuração do suposto crime.
Na mesma linha de intelecção:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO À HONRA, BOA FAMA E IMAGEM. REPORTAGEM JORNALÍSTICA APONTANDO O
AUTOR COMO TRAFICANTE DE DROGAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO
NÃO É ABSOLUTA. NECESSIDADE DE SER EXERCIDA COM RESPONSABILIDADE E EM
RESPEITO AO DIREITO DE INTIMIDADE, À IMAGEM E À HONRA DAS PESSOAS. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAR. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO
DO QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 25.000,00). MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. PREVISÃO DO ART. 85, §11 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0008904-11.2011.8.05.0001,Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, Publicado em: 16/05/2017)
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MATÉRIAS PUBLICADAS EM PERIÓDICO. IMPUTAÇÃO DE PRÁTICA DE CRIME. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS
MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. LEI DE IMPRENSA. ART.75. INAPLICABILIDADE. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO PROVIDO EM PARTE.
RECURSO ADESIVO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. DESCABIDA.RECURSO NÃO PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA EM PARTE E RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO.
O direito de liberdade de expressão, conquanto constitucionalmente previsto, não é absoluto, diante
da necessidade de serem observados e preservados direitos e garantias individuais onde se situam os
direitos da personalidade do ser humano.
Quando matéria jornalística publicada em periódico causa danos a direitos da personalidade, exsurge
a responsabilidade civil por danos morais e forçosa a devida reparação.
No quantum da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser considerada 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, de modo que, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se justifica a redução do quantum indenizatório, observados os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade.
O Supremo Tribunal Federal declarou não recepcionada pela CF/88 a Lei de Imprensa, portanto, inaplicável o art. 75 invocado na peça inaugural para embasar o pleito de publicação integral da sentença no
jornal recorrente. Apelação Processo: 0053931-56.2007.8.05.0001, Relator(a): Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 04/10/2016

De outra parte, a autora logrou comprovar que residia à rua Vilela, em Feira de Santana, em
21.07.2019, à época da veiculação da notícia acerca do crime ocorrido conforme certidão de óbito
id.14134561. Como se observa do comprovante de consumo de energia, id. 14134563, houve um decréscimo no consumos nos meses subsequentes ao fato (agosto e setembro de 2019), o que se mostra
compatível com a alegação de mudança de endereço para o imóvel residencial locado em seu nome na
cidade de Cachoeira/BA, firmado para o período de 25.07.2019 a 25.12.2021, em valor de de R$450,00
mensais, elementos que se mostram suficientes a demonstrar o nexo de causalidade e os prejuízos alegados decorrentes da conduta da apelada, que deverão ser ressarcidos devidamente atualizados pelo INPC,
a contar do efetivo desembolso de cada parcela, mais juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação
Sendo cristalina a responsabilidade da apelada que, de forma imprudente e negligente, pôs em
risco a vida e integridade física da autora e sua família veiculando informação em matéria jornalística
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que transborda o direito/dever de informação, mostra-se notório o constrangimento e a aflição impingida à autora diante da situação vivenciada, que além de suportar a morte violenta do filho, ainda
adolescente, se viu obrigada a deixar a sua residência por ter a sua segurança ameaçada, em especial
pela divulgação de que teria informações acerca do identidade do assassino, inexistindo dúvidas acerca da configuração do dano moral.
No que diz respeito ao valor a ser fixado a este título, por não significar uma perda material,
deve ser feita seguindo o prudente arbítrio do julgador, de forma que não signifique um injustificado
enriquecimento para a parte, mas que não perca sua função inibitória, desestimulando outras práticas
semelhantes, tudo isto sem perder de vista o art. 944 do Código Civil, para se ter sempre em conta a
extensão do dano.
Nesse passo, a moderna doutrina e a jurisprudência dominante consagram a hegemonia do
juiz para a fixação do quantum indenizatório do dano moral, conquanto não possa este prescindir da
consideração de aspectos de ordem objetiva (conceito e posição social das partes, a repercussão e a
gravidade da ofensa, a intenção e o ânimo de ofender).
Considerando que a retirada da matéria ocorreu apenas após decisão judicial em 27.05.2020,
cerca de 10 meses após sua veiculação e que a agravante por fim conseguiu retornar à sua residência,
bem ponderadas as circunstâncias, entendo que o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), mostra-se
razoável e proporcional à situação descrita nos autos, e devem ser corrigidos monetariamente a partir
deste sobre os quais deverão incidir juros de mora a partir da citação.
Por fim, considerando sucumbência da ré em sede recursal, ante a procedência dos pedidos
autorais, impõe-se determinar a inversão dos ônus sucumbenciais, cabendo à ré arcar com as custas e
honorários de 10% do valor da condenação.
Diante do exposto, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO AO APELO para julgar
procedentes os pedidos, confirmando a determinação liminar para remoção do conteúdo constante
nos endereços de URL da empresa ré e condenando-a ao pagamento de dano material correspondente ao valor dos aluguéis mensais, desde o primeiro mês até o fim do contrato de locação, atualizados desde a data de vencimento de cada parcela, bem como em danos morais no importe de
R$15.000,00 (quinze mil reais) corrigidos desde o arbitramento, tudo com incidência de juros de
mora a partir da citação. Condeno ainda a ré ao pagamento das custas e honorários fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0501100-08.2019.8.05.0080. Quarta Câmara Cível. Relator: Des.
João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 08/07/2020)
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.012, §3º, II, CPC. PRELIMINAR REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 85
DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA.
Nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974, devem ser reembolsados os valores gastos com despesas médicas devidamente comprovados.(sic).
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0501100-8.2019.8.05.0080, de
Feira de Santana, em que figura como Apelante, SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS
DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e como
Apelada JULIETH PEREIRA D ALMEIDA SANTOS.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes
do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, contra a sentença
prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Feira de Santana, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum – Seguro DPVAT Nº 0501100-08.2019.8.05.0080,
assim decidiu (e.p. 6757644): Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO
AUTORAL, condenando a parte acionada a pagar à parte autora, a título de indenização securitária
do DPVAT pelas despesas de assistência médica e suplementares, a importância de R$1.264,32 (mil,
duzentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), acrescida de juros de mora, de 1% ao
mês, a partir da citação, e de correção monetária, pelo IGP-M a partir da data do evento danoso.
Expeça-se alvará do perito se necessário. Condeno a acionada ao pagamento das custas processuais
e honorários sucumbenciais, estes à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos
termos parágrafo único do art. 86 Código de Processo Civil.(sic).
Nas razões do recurso (e.p. 6757648), alegam as seguradoras Apelantes, em síntese, que, a
parte autora requereu administrativamente o seguro DPVAT e o procedimento foi negado, em razão
da ausência de documentos...(sic)
Sustentam, que não houve qualquer tipo de inércia e/ou improbidade por parte da Seguradora,
visto que a reclamação foi recepcionada administrativamente e que a Regulação de Sinistro concluiu
normalmente sua análise com cancelamento do sinistro em razão da ausência de documentos.(sic).
Pontuam, que no caso de ressarcimento de despesas médicas decorrentes de acidente automobilísticos, a Lei 6.194/74, em seu artigo 3º, III, utiliza o termo reembolso. “Art. 3º. “III - até R$
2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência
médica e suplementares devidamente comprovadas. (G.N.) § 2o Assegura-se à vítima o reembolso,
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo,
de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.”
(G.N.) Logo, o direito ao reembolso das despesas médicas previstas na referida Lei, pressupõe a
necessidade de desembolso prévio e a devida comprovação de que os gastos com a medicação foram
requisitadas por profissional credenciado ao SUS.(sic).
Relatam que, no caso em tela, o autor junta aos autos recibo ilegível, além de não comprovar
que este procedimento ou medicamento foi prescrito por profissional credenciado, tampouco discrimina quais serviços prestados...(...).
Anotam que, assim como as demais notas e cupons fiscais, pois não estão acompanhadas da
devida prescrição médica. Apresenta o autor inúmeros cupons fiscais, com medicamentos diferentes,
SEM NENHUMA COMPROVAÇÃO DE QUE A MEDICAÇÃO APRESENTADA TENHA CORRELAÇÃO COM AS LESÕES SOFRIDAS NO ALEGADO SINISTRO....Ademais, os poucos medicamentos
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que possuem prescrição médica, estão contidos em receitas datadas em momento muito posterior ao
sinistro.(sic).
Alçam ainda, que, claramente demonstrado que não merece prosperar a fundamentação, pois
a indenização possui cobertura apenas para despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, sendo descabida a cobertura de despesas presumidas, sem a devida análise da documentação acostada, conforme ocorreu no presente caso. Pelo exposto, requer a reforma da sentença para
julgar improcedente a presente demanda, diante da ausência de comprovação do nexo causal entre
o desembolso e o sinistro objeto da presente demanda e ausência de cobertura dos medicamentos e
produtos que em nada se relacionam com o sinistro. Eventualmente, não sendo esse o entendimento
dos Nobres Julgadores, requer a reforma da sentença para limitar a condenação ao montante de
notas com o nexo causal devidamente comprovado nos autos.(sic).
Concluem, requerendo: que seja concedido o integral provimento à apelação interposta, reformando a sentença de piso, pelos seus termos e fundamentos aqui expostos, para que seja proferida
nova decisão: 1) A concessão do efeito suspensivo do recurso de apelação; 2) A reforma da sentença,
tendo em vista a contradição, e inobservância à Lei 6.194/1974, à Lei nº 11.945/2009, julgando-se
improcedente os pedidos autorais, procedente a apelação, e consequentemente invertendo-se o ônus
da sucumbência; 3) Por último, requer, ainda, que esta Colenda Turma aprecie e, após, se manifeste
acerca do prequestionamento da ofensa ao Art 3º, III, § 2º da Lei 6.194/74; 4) Requer seja dado provimento ao recurso;(sic).
Ausente as contrarrazões (e.p. 6758918).
VOTO
Tempestivo e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Inicialmente, insta consignar que postulam as Apelantes a atribuição de efeito suspensivo ao
recurso de Apelação.
Pois bem, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil de 2015, a Apelação
terá também efeito suspensivo. Contudo, o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação deve
ser feito em petição autônoma, tenha sido, ou não, distribuído o recurso.
Com este entendimento a doutrina dos professores Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro
da Cunha, confira-se: (…) caso a apelação ainda não tenha chegado ao tribunal, o requerimento
de atribuição de efeito suspensivo deve ser formulado em petição autônoma, que será livremente
distribuída entre os órgãos competentes para o julgamento da apelação; se já houve algum relator
prevento - porque cuida ou cuidou de um agravo de instrumento proveniente desse mesmo processo,
por exemplo (art. 930, par. ún., CPC) -, o requerimento será dirigido a ele; de todo modo, o relator a
quem coube o exame desse requerimento autônomo de concessão de efeito suspensivo fica prevento
para a apelação (art. 1.012, §3º, I CPC). Trata-se de um requerimento avulso de tutela provisória, que
poderá ser concedida sem a ouvida da parte adversária; no entanto, o recorrido deverá ser ouvido,
para manifestar-se sobre esse requerimento; como não há prazo previsto, aplica-se o prazo supletivo de cinco dias(ar.t 218, §3º do CPC). Caso a apelação tenha sido distribuída, o requerimento de
concessão de efeito suspensivo será formulado em petição simples, incidental aos autos da apelação,
dirigida ao relator(art. 1.012, §3º, II, CPC).(in Curso de direito processual civil: o processo civil nos
tribunais..., vol. III, 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 188-189).
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTELIGÊNCIA DO ART.
1.012, §3º, II, CPC/2015 - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS - ACESSO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - ART. 196 DA CF/88 - FORNECIMENTO DE
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PRÓTESES - NECESSIDADE COMPROVADA - RESPALDO EM LAUDO MÉDICO IDÔNEO SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na dicção do art. 1.012, §3º, II, CPC/2015,
o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação poderá ser formulado por petição autônoma,
dirigida ao relator, quando distribuído o recurso. Tendo em vista que o pedido foi formulado nas razões
de apelação, configurada a inadequação da via eleita. 2. A Carta Magna prevê expressamente a solidariedade passiva dos Municípios, Estados e União em demandas que versem sobre o direito à saúde,
sendo facultado à parte propor a ação contra qualquer um dos entes públicos. 3. O direito à saúde tem
matriz constitucional, nos termos do art. 196 da CF/88, devendo o Poder Público assegurar o acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção. 4. Constando dos autos relatório médico subscrito por profissional devidamente inscrito no CRM, que corrobora a indispensabilidade das
próteses prescritas, para aliviar o sofrimento experimento pelo paciente, que se encontra com dores e
incapacitado para o exercício das atividades habituais, há que ser concedida a tutela jurisdicional. 5.
Sentença mantida. 6. Recurso não provido.

In casu, as Apelantes, de forma equivocada, apresentou o requerimento de atribuição de
efeito suspensivo à Apelação em sede de preliminar. Em face da inadequação do requerimento,
rejeito a preliminar.
E, no mérito, cinge-se a controvérsia recursal a analisar a existência ou não de nexo de causalidade entre o acidente automobilístico narrado na inicial e as despesas médicas.
Na exordial, a Autora narra ter sido vítima de acidente automobilístico em 04/02/2017 e, após
requerer administrativamente o reembolso das despesas médicas, a seguradora não lhe pagou, pela
indenização securitária a título de reembolso por despesas médicas.
Pois bem, com base no conjunto probatório, o pedido inicial de reembolso foi julgado procedente, o que ensejou a interposição do recurso pela seguradora, nos termos já relatados.
Insurge-se a parte ré ao argumento de que referidos documentos não guardam relação com
o acidente automobilístico e, por isso, não se prestam a comprovar a necessidade de devolução das
despesas médicas.
Ocorre que, observa-se de tais documentos que a parte autora teve de despender quantias vultosas em razão da natureza das lesões que lhe acometeram. Por outro lado, a lei que rege o DPVAT
não estabelece formalidade específica para a prova das despesas médico-hospitalares decorrentes de
acidente de trânsito.
Nesse contexto, a alegação da parte ré de que não houve comprovação acerca daquilo que foi
dito em petição inicial não prospera, pois há documentação suficiente nos autos acerca das despesas
médicas arcadas pela Autora, ora Apelada.
Como bem afirmou o douto Juiz a quo: Da análise dos autos, verifica-se que os comprovantes de despesas médicas apresentadas em ID 21883867, 21883853 e 21883839 corroboram com as
prescrições médicas juntadas aos autos e com o estado clínico da autora. A autora comprovou as
seguintes despesas: R$60,00 (sessenta reais) com bola de fisioterapia; R$200,00 (duzentos reais) referente a mensalidade de hidroterapia, e os valores de R$7,00 (sete reais), R$12,70 (doze reais e setenta centavos), R$17,00 (dezessete reais), R$14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos), R$15,00
(quinze reais), R$12,15 (doze reais e quinze centavos), R$17,00 (dezessete reais), R$7,62 (sete reais
e sessenta e dois reais), R$25,62 (vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos), R$19,00 (dezenove
reais), R$37,34 (trinta e sete reais e trinta e quatro centavos), R$17,61 (dezessete reais e sessenta e um
centavos), R$22,66 (vinte e dois reais e sessenta e seis centavos), R$100,00 (cem reais), R$12,00 (doze
reais), R$22,28 (vinte e dois reais e vinte e oito centavos), R$12,21 (doze reais e vinte e um centavos),
R$11,40 (onze reais e quarenta centavos), R$30,00 (trinta reais), R$10,00 (dez reais), R$233,67 (duzentos e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), R$223,05 (duzentos e vinte e três reais e cinco
centavos), R$65,80 (sessenta e cinco reais e oitenta centavos), R$16,29 (dezesseis reais e vinte e nove
centavos) e R$41,90 (quarenta e um reais e noventa centavos) a título de despesas com medicamentos
e curativos, os quais totalizam a importância de R$1.264,32 (mil, duzentos e sessenta e quatro reais
e trinta e dois centavos).(sic).
617

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Por fim, no que toca à condenação da verba honorária, deve ser mantida, uma vez que atende
estritamente aos requisitos do art. 85, do Código de Processo Civil, não havendo razões que justifiquem a sua modificação.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO “DPVAT” - ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - PRESENÇA - DESPESAS
MÉDICAS - DEMONSTRAÇÃO - REEMBOLSO - CABIMENTO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL - MANUTENÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO INVIABILIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - IMPOSIÇÃO À PARTE VENCIDA. - Comprovada
a existência de acidente automobilístico e os demais requisitos para recebimento da indenização do
seguro DPVAT, nos termos da Lei nº 6.194/74 com as alterações posteriores, deve ser mantida a indenização fixada na r. sentença. - Nos termos do art. 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/1974, devem ser reembolsados os valores gastos com despesas médicas devidamente comprovados. - Os juros de mora devem
incidir a partir da citação válida, nos termos do art. 240 do CPC/15. - A correção monetária, no caso de
indenização do seguro DPVAT, possui como termo inicial a data do sinistro. - A fixação dos honorários
advocatícios deve se dá de modo adequado e justo, considerando a natureza e a importância da causa e
o grau de zelo do advogado, conforme preceitua o art. 85, §2°, do CPC/15. - Cabível a manutenção dos
ônus da sucumbência, nos moldes como estabelecido na sentença, se com o julgamento do recurso não
deixou a parte ré de ser a vencida na demanda. (TJMG - Apelação Cível 1.0338.16.005980-8/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/04/2018,
publicação da súmula em 09/05/2018).

Não há, portanto, elementos que autorizem a reforma da sentença, que aquilatou corretamente
a matéria e decidiu a demanda com base nas provas e na legislação pertinente.
Do exposto, REJEITO A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO aos recurso, mantendo a r.sentença, em seus termos.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0045552-15.1996.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relatora: Desa.
Carmen Lúcia Santos Pinheiro, Julgado em 03/12/2019)
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO
DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITOS AUTORAIS. LAUDO
PERICIAL. SUFICIENTE. ESGOTAMENTO DOS FATOS E DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DE SEU OBJETIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. POSSIBILIDADE LEGAL. DEBATE AO FINAL DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE
NULIDADE. DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ANEXAÇÃO
AOS AUTOS. PLÁGIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE
E PROVIDO EM PARTE. 1. A questão da ausência de incidente de falsidade documental não foi levantada na origem em nenhum momento e a suscitação de questões
somente em segunda instância não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro,
por configurar inovação recursal. Tal situação é vedada pela legislação brasileira e
ratificada pelo entendimento das Cortes Superiores. 2. Tratando-se de pessoa física,
há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de
arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
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família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido
de justiça gratuita somente se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do
requerente. 3. O Código de Processo Civil estabelece que o julgador não está adstrito
ao laudo pericial, e, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida,
seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de
precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado relevante, pode determinar a
realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou inexatidão
dos resultados a que a primeira conduziu. Não é esse o caso dos autos, uma vez que
o laudo pericial esgota, tecnicamente, todas as questões levantadas, sendo suficiente
à comprovação dos fatos elencados. 4. A legislação é clara ao autorizar ao juiz que
substitua, eventualmente, o debate oral por razões escritas. Entretanto, não se trata de
um dever do juiz, senão de uma possibilidade dada pela lei. Acaso o juiz permita que
os advogados das partes debatam ao final da instrução, não será necessária a abertura
de prazo para alegações finais. 5. O Superior Tribunal de Justiça entende que qualquer
erro na digitalização dos documentos dos autos deve ser indicado de forma específica
pelo interessado. A alegação genérica não é capaz de tornar nula a sentença. 6. Numa
leitura acurada do feito, observa-se que se equivocam os apelantes, pois as mídias digitais com os depoimentos das testemunhas constam dos autos. 7. A lei nº 9.610/1998,
que consolida a legislação sobre direitos autorais, preleciona que se considera autor de
obra intelectual aquele que tiver sua identificação atrelada ao uso da própria obra. 8.
O registro da obra não é obrigatório. Entretanto, somente pode ser considerado autor
aquele que está vinculado à obra intelectual, sem prova em contrário. Dessa forma,
somente pode ser considerado autor aquele que provar que, efetivamente, criou a obra,
sendo o registro apenas um meio de comprovação. 9. No caso dos autos, não logrou êxito o autor da demanda em comprovar que redigiu as composições gravadas pela banda.
Todas as provas produzidas no curso do processo indicam, ao contrário, que a banda
efetuou o registro das letras, não se podendo afirmar que o autor as escreveu antes. 10.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO Nº 0045552-15.1996.8.05.0001,
originários da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Bahia, tendo como
apelantes ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA e PATRÍCIA CERQUEIRA DA
SILVA e como apelados SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO LTDA, SAMUEL ROSA DE ALVARENGA, SKANK PRODUÇÕES
LTDA – BANDA SKANK, FRANCISCO EDUARDO FAGUNDES DO AMARAL,
MARCO AURÉLIO MOREIRA ZANETTI, AURIZETE RAMOS CERQUEIRA e
RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de
votos, em CONHECER EM PARTE E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.
RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta por ALEXANDRE CRQUEIRA DA SILVA e por PATRÍCIA CERQUEIRA DA SILVA em face da sentença proferida pelo juízo de direito da 8ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, Bahia, que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
AJAX JORGE DA SILVA, posteriormente substituído por ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA
e por PATRÍCIA CERQUEIRA DA SILVA, contra AURIZETE RAMOS CERQUEIRA, RITA DE
CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA, SAMUEL ROSA DE ALVARENGA, FRANCISCO EDUARDO
FAGUNDES DO AMARAL, MARCO AURÉLIO MOREIRA ZANETTI, SKANK PRODUÇÕES
LTDA – BANDA SKANK e contra a SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL INDÚSTRIA E
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COMÉRCIO LTDA, ora apelados, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando os autores
ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, estes últimos no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Esclareça-se que, na origem, AJAX JORGE DA SILVA ajuizou ação indenizatória contra
AURIZETE RAMOS CERQUEIRA, RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA, SAMUEL ROSA
DE ALVARENGA, FRANCISCO EDUARDO FAGUNDES DO AMARAL, MARCO AURÉLIO
MOREIRA ZANETTI, SKANK PRODUÇÕES LTDA – BANDA SKANK e contra a SONY MUSIC
ENTERTAINMENT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, alegando que elaborou diversas
composições e as entregou a AURIZETE RAMOS CERQUEIRA e a RITA DE CÁSSIA RAMOS
CERQUEIRA, tendo se surpreendido com a gravação das referidas letras por diversas bandas brasileiras, dentre elas a BANDA SKANK, sem a indicação da sua autoria. Pugnou pela condenação
dos réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem assim pela
apreensão dos exemplares dos discos, fitas e CDs em circulação.
Juntou os seguintes documentos: encartes dos CDs da BANDA SKANK (fls. 55-60), publicação no jornal A TARDE acerca de músicas gravadas pela dupla CHITÃOZINHO E XORORÓ
(fl. 61), contrato de edição e cessão de direitos autorais (fls. 64-66) e manuscritos de composições
(fls. 63 e 67-135).
Na contestação, SKANK PRODUÇÕES LTDA – BANDA SKANK, representada por seus
sócios, FERNANDO ALBERTO FURTADO DA FONSECA, SAMUEL ROSA DE ALVARENGA,
MARCO AURÉLIO MOREIRA ZANETTI e FRANCISCO EDUARDO FAGUNDES AMARAL,
suscitou incidente de falsidade dos documentos juntados por AJAX JORGE DA SILVA. Também alegou ausência de interesse de agir e impossibilidade de procedência dos pedidos no bojo de uma ação
declaratória.
Foi dito também que AJAX JORGE DA SILVA ajuizou demanda semelhante contra a BANDA MEL, com a mesma narrativa, e que está evidente o único objetivo de extorsão. Afirmou que o
autor não redigiu as composições, senão os integrantes da banda, requerendo a improcedência dos
pedidos iniciais.
Juntou os seguintes documentos: procuração (fls. 251-254), contrato social (fls. 255-261), cópias de documentos de outro processo (fls. 262-281), publicação no jornal FOLHA DE S. PAULO
acerca do “caso AJAX” (fl. 282), registro das composições (fls. 283-288 e 290-295) e publicações na
imprensa sobre a BANDA SKANK (fls. 296-307).
A SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA apresentou sua contestação, alegando nulidade da citação e ilegitimidade ativa e passiva. Defendeu que não é
responsável pela autoria ou originalidade das canções, inexistindo nexo causal a ensejar o seu dever de
reparar o autor. Pleiteou o acolhimento das preliminares ou a improcedência dos pedidos exordiais.
Também juntou documentos: contrato social (fls. 330-357), encarte do CD da BANDA SKANK
(fls. 358-376), contrato de cessão exclusiva de direitos autorais (fls. 377-391) e contrato de edição e
aquisição de direitos autorais patrimoniais (fls. 392-458).
AURIZETE RAMOS CERQUEIRA e RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA também
apresentaram contestação, arguindo ilegitimidade passiva. Também suscitaram a necessidade de desmembramento do feito, considerando-se que a natureza da responsabilidade a elas imputada é diversa
daquela atribuída à BANDA SKANK. Negaram ter recebido do autor composições, requerendo a
improcedência dos pedidos.
AJAX JORGE DA SILVA apresentou sua réplica, ratificando os termos da inicial. Ocorreu
audiência de instrução e julgamento, tendo sido também elaborado laudo pericial.
Após inúmeros incidentes e recursos, foi noticiado o falecimento de AJAX JORGE DA SILVA, tendo sido habilitados seus herdeiros: ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA e PATRÍCIA
CERQUEIRA DA SILVA.

620

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Na sentença, o juízo a quo consignou que não há prova de que as rés AURIZETE RAMOS
CERQUEIRA e RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA tenham recebido do autor qualquer documento, restando impossível que repassassem eventuais composições à BANDA SKANK. Ademais,
esclareceu que o selo de autenticidade lançado no verso dos manuscritos registrados pelo autor inexistiam na época em que a BANDA SKANK gravou as canções questionadas, conforme o laudo pericial
constante dos autos. Os pedidos iniciais, então, foram julgados improcedentes.
Foram opostos embargos de declaração por ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA e por
PATRÍCIA CERQUEIRA DA SILVA, rejeitados. As partes opuseram, novamente, embargos de declaração, dessa vez acolhidos. O juízo primevo indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado.
Irresignados, ALEXANDRE CERQUEIRA DA SILVA e PATRÍCIA CERQUEIRA DA SILVA interpuseram o presente recurso de apelação, aduzindo que não possuem condições de arcar com
as custas e honorários advocatícios.
No mérito, sustentaram que as composições gravadas pela BANDA SKANK são de autoria de
AJAX JORGE DA SILVA, cujos manuscritos foram autenticados no cartório em novembro de 1990.
Argumentaram que os apelados não suscitaram incidente de falsidade documental e que a
prova pericial produzida é incompleta. Também pontuaram que não lhes foi oportunizada a apresentação de memorial/alegações finais, nem a manifestação acerca da digitalização dos autos, estando
ausentes, inclusive, os depoimentos das testemunhas.
Argumentaram que “não há obrigatoriedade do registro no órgão competente”, pois “o criador
intelectual é aquele que simplesmente cria”. Nesse sentido, aduziram que nenhuma das partes registrou as composições, encontrando-se no mesmo nível probatório.
Afirmaram que a sentença foi omissa “quanto à força probante do documento emitido pelo
COARC de nº 0908/2015”, tendo negado vigência a documento público. Requereram a concessão do
benefício da gratuidade da justiça, bem assim o conhecimento e provimento do recurso, para anulação ou reforma da sentença.
Devidamente intimados, SAMUEL ROSA DE ALVARENGA, SKANK PRODUÇÕES LTDA
– BANDA SKANK, FRANCISCO EDUARDO FAGUNDES DO AMARAL e MARCO AURÉLIO
MOREIRA ZANETTI apresentaram contrarrazões, alegando que a demanda tramita há mais de 20 (vinte)
anos, estando os recorrentes protelando a finalização da lide. Pugnaram pelo não provimento do recurso.
A SONY MUSIC ENTERTAINMENT BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, AURIZETE RAMOS CERQUEIRA e RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA não se manifestaram.
VOTO
I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO: CONHECIMENTO PARCIAL, TENDO EM VISTA QUE OS APELANTES SUSCITAM QUESTÃO NÃO VEICULADA NA ORIGEM
Observa-se que o recurso merece ser conhecido em parte. É que, nas razões recursais, os apelantes defendem, em síntese, que a sentença merece ser anulada, porquanto: 1) não teria sido suscitado
oportunamente o incidente de falsidade documental; 2) o laudo pericial seria incompleto; 3) não teria
sido oportunizada a apresentação de alegações finais, tampouco de manifestação acerca da digitalização
dos autos, inexistindo certidão a respeito; 4) não constaria dos autos os depoimentos das testemunhas.
Também sustentam que a sentença deve ser reformada, uma vez que: 5) não teria considerado o documento do COARC, negando-lhe força probante e fé pública; 6) há prova da autoria das composições.
Cumpre observar que a primeira questão (acerca do incidente de falsidade documental) não foi
levantada na origem em nenhum momento. E a suscitação de questões somente em segunda instância
não é permitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, por configurar inovação recursal.
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Tal situação é vedada pela legislação brasileira e ratificada pelo entendimento das Cortes
Superiores:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. […] 2. Não é admissível, em sede de declaratórios, a apreciação de temas que
configurem inovação recursal, consoante entendimento já firmado neste Sodalício. Precedente. […]
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1702212/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/11/2018, DJe 28/11/2018).

De qualquer forma, cumpre asseverar que não tem fundamento o argumento dos apelantes.
Isto porque, desde a contestação, os apelados suscitaram o incidente de falsidade documental, tendo
sido realizada perícia justamente para averiguar a idoneidade dos documentos juntados pela parte
autora na origem. Inclusive, no termo de audiência de fls. 614-616, mais especificamente na fl. 615,
observa-se que foi oportunizado à parte autora se manifestar sobre o tema, tendo dito que era contra a suspensão do feito por conta do incidente de falsidade. Sendo assim, ainda que o recurso fosse
conhecido nesse ponto, não seria acolhido.
Portanto, conheço do recurso em parte, para apreciar somente os seguintes pontos: 1) a
eventual incompletude do laudo pericial; 2) a necessidade de intimação para alegações finais antes
da prolação da sentença; 3) a necessidade não só de intimação para manifestação acerca da digitalização dos autos, como também de emissão de certidão nesse sentido; 4) a ausência dos depoimentos das testemunhas nos autos; 5) a consideração do documento emitido pela COARC; 6) se há
prova da autoria das composições reivindicadas.
II – GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Alegam os apelantes que não possuem condições de arcar com as custas do processo e os
honorários advocatícios. Por essa razão, pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.
O Código de Processo Civil preleciona que a pessoa natural, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade
da justiça. O artigo 98 é evidente quanto a isso:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

O artigo 99 da mesma lei, por sua vez, indica que o juiz somente poderá indeferir o pedido de
gratuidade, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais respectivos,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoal natural:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. […] § 2º O juiz somente poderá indeferir o
pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão
de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, os apelantes são pessoas naturais, devendo ser presumida verdadeira a alegação de insuficiência de recursos por eles deduzida. No entanto, tal presunção não é absoluta, deven-
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do haver prova de que preencheram os pressupostos legais aplicáveis à espécie. O Superior Tribunal
de Justiça já se manifestou sobre o tema:
2. Tratando-se de pessoa física, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui
condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita
se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Precedentes. […] (AgInt no
AREsp 1458322/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
25/09/2019).

Os documentos de fls. 3977-3982 e 3984-3986 indicam que os apelantes estão desempregados
e, ademais, possuem inscrição em diversos cadastros de proteção ao crédito. Além de tais documentos, não há nos autos qualquer elemento capaz de afastar a presunção de veracidade da alegação de
insuficiência de recursos que possuem os apelantes em seu favor.
Sendo assim, o deferimento do pedido de gratuidade da justiça é medida que se impõe. Passo
agora à análise das demais alegações, as quais, por se referirem à nulidade da sentença, confundem-se
com o próprio mérito (preliminares de mérito). Vejamos.
III – O LAUDO PERICIAL É COMPLETO, TENDO CUMPRIDO COM O SEU PROPÓSITO E SERVINDO DE BASE PARA A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA
Em relação ao primeiro ponto, observa-se que não têm razão os apelantes, pois o laudo pericial (fls. 694-725) é completo e cumpre o seu objetivo, ao analisar detidamente os documentos constantes dos autos e responder aos quesitos formulados por todas as partes.
Com efeito, o objetivo da realização da perícia era, exatamente, submeter os manuscritos das
composições apresentados pelo autor falecido a exame documentoscópico, com a finalidade de verificar a sua autenticidade gráfica. Eram 6 (seis) manuscritos, com letras de músicas, com os seguintes
títulos: “te ver”, “esmola”, “pacato cidadão”, “eu disse a ela”, “garota nacional” e “o beijo e a reza”.
Constata-se que a perita analisou todos os documentos e respondeu aos quesitos formulados
por ambas as partes, não havendo nulidade nesse sentido. Destaque-se que os próprios quesitos formulados pelo autor são demasiadamente genéricos e incompatíveis com a técnica da perícia realizada:
1 – É possível identificar a linha poética nas 6 (seis) composições do autor (te ver, eu disse a ela, esmola,
o beijo e a reza, garota nacional e pacato cidadão), adquiridas ilicitamente pelos demandados? Resposta: Negativo. 2 – Qual é o estilo poético-literário daquelas composições? Resposta: Prejudicada por
não ser da competência da perícia documentoscópica. 3 – Constatado e definido um estilo poético-literário das multicitadas letras, identifica-se aquele com as demais obras do autor? Resposta: Prejudicada
face a resposta ao quesito anterior. (fl. 3758)

Desse modo, o mero inconformismo dos apelantes com o resultado técnico não é capaz de invalidar
o laudo. Inclusive porque a alegação de que o laudo pericial é incompleto é, por demais, genérica, não havendo uma imputação específica que pudesse descredibilizar o trabalho técnico realizado pela profissional.
O Superior Tribunal de Justiça consignou, recentemente, que o julgador não está adstrito ao
laudo pericial, de modo que, constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, pode
determinar a realização de nova perícia. Porém, tal somente pode ser determinado se o primeiro
laudo não tiver esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, por falta de precisão, clareza
ou certeza quanto a dado determinante. O juiz, então, pode determinar a realização de nova perícia,
acaso entenda que a primeira é insuficiente, pelo princípio do convencimento motivado, previsto na
legislação processual. Veja-se o julgado:
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7. Tanto o CPC/73 como o CPC/15 estabelecem que o julgador não está adstrito ao laudo pericial, e,
constatando que a matéria não foi suficientemente esclarecida, seja por não ter esgotado o estudo técnico dos fatos a serem provados, seja por falta de precisão, clareza ou certeza quanto a determinado dado
relevante, pode determinar a realização de uma segunda perícia, a fim de corrigir eventual omissão ou
inexatidão dos resultados a que a primeira conduziu. 8. Não há regra em nosso ordenamento jurídico
que imponha seja realizada a segunda perícia, na hipótese de insuficiência da primeira, tampouco que
se faça aquela pelo mesmo profissional que efetivou esta, incumbindo ao julgador, no exercício do livre
convencimento motivado, avaliar as circunstâncias concretas. […] (REsp 1758265/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).

No caso dos autos, o juízo a quo não entendeu pela insuficiência do laudo pericial, o qual,
como já ressaltado, atingiu o objetivo estabelecido: analisar a autenticidade gráfica dos documentos.
Pode-se dizer que o laudo esgota, de forma técnica, os fatos a serem provados.
Portanto, não se pode falar em incompletude ou insuficiência da perícia, que se deu nos exatos
termos do que foi determinado. Sendo assim, nego provimento ao recurso nesse ponto.
IV – A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ALEGAÇÕES FINAIS NÃO TORNA A
SENTENÇA NULA, SOBRETUDO PORQUE A LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PRELECIONA QUE TAL SITUAÇÃO É APENAS UMA POSSIBILIDADE, PODENDO SER SUBSTITUÍDA PELO DEBATE ORAL NA AUDIÊNCIA
Quanto ao segundo ponto (necessidade de intimação para alegações finais antes da prolação
da sentença), constata-se que também não têm razão os apelantes. Isto porque a legislação processual
indica que a apresentação de memoriais é uma possibilidade, e não uma obrigação. Vejamos.
O artigo 364 do Código de Processo Civil preleciona que, finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu e, quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de
direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas:
Art. 364. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro
do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz. § 1º Havendo litisconsorte ou
terceiro interveniente, o prazo, que formará com o da prorrogação um só todo, dividir-se-á entre os do
mesmo grupo, se não convencionarem de modo diverso. § 2º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão
apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção,
em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.

Observa-se que a legislação é clara ao autorizar ao juiz que substitua, eventualmente, o debate
oral por razões escritas. Entretanto, não se trata de um dever do juiz, senão de uma possibilidade dada
pela lei. Acaso o juiz permita que os advogados das partes debatam ao final da instrução, não será
necessária a abertura de prazo para alegações finais.
Seguindo-se tal trâmite, com o encerramento do debate, o juiz poderá proferir sentença. Veja-se a redação do artigo 366 do Código de Processo Civil:
Art. 366. Encerrado o debate ou oferecidas as razões finais, o juiz proferirá sentença em audiência ou
no prazo de 30 (trinta) dias.

No caso dos autos, foi realizada a última audiência em 13/08/2015. Na oportunidade, além da
oitiva das testemunhas, foi concedida a oportunidade de pronunciamento às partes. Tanto assim o é
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que a própria parte autora, ora apelante, manifestou-se, requerendo a juntada de documento. O termo
de audiência é esclarecedor nesse sentido:
Pela ordem, requereu o advogado da parte autora: requer a juntada da solicitação dirigida ao COARC,
Coordenação de Arrecadação do Tribunal de Justiça da Bahia, e sua respectiva resposta consubstanciada no ofício DFA/COARC nº 0908/2015, trazendo elementos imprestáveis para o desate da lide.
Dado conhecimento à parte ré dos documentos apresentados pela parte autora. Pela parte ré foi dito
que: pela parte ré foi requerido prazo para manifestação. Pela juíza foi dito que: prazo de dez dias para
manifestação. Em seguida, retornem os autos conclusos. (fl. 3843)

De qualquer forma, todo o processo foi conduzido em estrita observância às normas processuais, tendo sido dada oportunidade a ambas as partes de se manifestarem a todo momento. A título
exemplificativo, verifica-se que, após as contestações, a parte autora pôde apresentar réplica; após o
laudo pericial, foi-lhe oportunizada a manifestação também; e, ainda, após todas as audiências, pôde
peticionar nos autos, sendo atendida pelo juízo a quo.
Nesses termos, não há se falar em cerceamento de defesa, considerando-se que foi-lhe oportunizada a manifestação nos autos a todo o momento. E, inobstante o processo tramitar desde 1996, os
advogados constituídos têm acesso aos documentos desde então.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema, consignando que, quando são
concedidas às partes todas as oportunidades de produção de prova, a ausência de intimação para alegações finais não compromete o poder de influência das defesas:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE EFETIVO
PREJUÍZO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INOCORRÊNCIA.
AJUSTE NA APLICAÇÃO JURÍDICA DAS SANÇÕES. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE.
HISTÓRICO DA DEMANDA […] 5. O recorrente aduz, em suma, que houve nulidade processual, em
virtude da ausência de intimação para apresentação de Alegações Finais. 6. No que tange ao apontado
cerceamento de defesa, o Tribunal local concluiu pela ausência de dano, sendo mister transcrever:
“No caso, observa-se que foram concedidas todas as oportunidades de produção de provas, restando
demonstrado o devido zelo, por parte do juízo a quo, pelo efetivo contraditório. Observa-se que a ausência de intimação para alegações finais não comprometeu o poder de influência das defesas, tendo
representado mero abrevio formal, inapto para prejudicar a legalidade do processo conforme os princípios do ordenamento jurídico. Oportuno ressaltar que, a similaridade da ação de improbidade administrativa com a seara criminal permite orientar-se pelo teor da súmula 523 do STF, que estabelece que
ainda que se considerasse cerceamento de defesa pela falta de intimação para alegações finais, não caberia suscitar a nulidade absoluta se não restasse demonstrado que a referida deficiência acarretou em
prejuízo para o réu. Portanto, não tendo sido apresentado o efetivo prejuízo do réu decorrente da falta
de alegações finais em reação às conclusões da sentença atacada, tem-se como afastada a preliminar de
nulidade do processo por cerceamento de defesa”. 7. É assente no STJ que só se declara a nulidade de
atos processuais caso verificada a ocorrência de efetivo prejuízo a uma das partes, o que não se observa
no presente caso, como expressamente consignado no acórdão recorrido. […] (REsp 1801503/PB, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 05/09/2019).

Sendo assim, não há se falar em nulidade da sentença, de modo que nego provimento ao recurso também nesse ponto.
V – A AUSÊNCIA DE CERTIDÃO ACERCA DA DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS NÃO
ENSEJA A NULIDADE DA SENTENÇA
Em suas razões, os apelantes também alegam que era necessária a intimação acerca da digitalização dos autos. E que, ademais, deveria constar certidão emitida pela secretaria acerca de tal ocor-
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rência. Afirmam que a ausência dessas circunstâncias torna nula a sentença. Entretanto, tal argumento não merece prosperar, pois a digitalização do feito se deu com a manifestação constante das partes.
A propósito, o decreto nº 216/2015, que trata da digitalização dos processos judiciais no âmbito
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, preleciona que, após a digitalização dos autos, os advogados serão cadastrados no sistema. É nesse sentido a redação do artigo 3º.
O objetivo da norma é fazer com que as partes sejam informadas acerca da digitalização, passando a praticar os atos no meio eletrônico. Tal objetivo foi cumprido no presente processo. Não só os
advogados de ambas as partes tomaram ciência da digitalização dos autos, que passaram a peticionar
diretamente no meio eletrônico.
Além do mais, a determinação de inserção nos autos de certidão de digitalização, conteúdo e
conferência é mera formalidade, com o fito de se manter os autos organizados. No presente caso, tal
providência é dispensável, pois os documentos dos autos se encontram devidamente organizados e
numerados, tendo sido, inclusive, certificado pela secretaria (vide fls. 05-07).
A irresignação dos apelantes não só carece de fundamentação e substrato fático, como também
se consubstancia em mero inconformismo, com o objetivo de prolatar a conclusão do feito. Tal resta
evidente, pois em nenhum momento foi suscitada a questão na origem, somente em sede de embargos
de declaração e agora, no recurso de apelação, sendo que os autos foram digitalizados em data anterior.
Se estavam os apelantes inconformados com a organização do feito no meio eletrônico, deveriam ter se insurgido no momento adequado, nos termos dos artigos 278 e 507 do Código de Processo
Civil. Não tendo isso ocorrido, evidente que precluiu a questão.
De qualquer forma, o Superior Tribunal de Justiça entende que qualquer erro na digitalização
dos documentos dos autos deve ser indicada de forma específica pelo interessado. A alegação genérica não é capaz de tornar nula a sentença:
1. É dever do recorrente aferir e fiscalizar a correta instrução do recurso interposto, sendo insuficiente
a alegação de erro na digitalização não acompanhado de certidão comprobatória do tribunal de origem.
2. Em observância ao disposto no art. 278 do Código de Processo Civil, cabe a parte alegar nulidade
na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, sob pena de preclusão. […] (EDcl no AgInt
no AREsp 1299920/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
13/12/2018, DJe 19/12/2018).

3. Se a parte recorrente comprova, por meio de certidão, que a procuração outorgada ao advogado subscritor do recurso especial consta dos autos físicos e, por erro de digitalização, não foi
acostada aos autos eletrônicos, afasta-se a incidência da Súmula n. 115 do STJ visto que a parte não
deu causa ao defeito. […] (EDcl no REsp 1416624/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 28/03/2016).
Observa-se que a alegação genérica não é capaz de tornar nula a sentença, devendo ser indicado precisamente qual foi o erro de digitalização. Tal não ocorreu no caso concreto. Por essa razão,
nego provimento também nesse quesito.
VI – AS GRAVAÇÕES RELATIVAS AOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS
CONSTAM DOS AUTOS
Os apelantes também alegam que a sentença seria nula, uma vez que não estariam nos autos as gravações relativas aos depoimentos das testemunhas. Entretanto, numa leitura acurada do feito, observa-se
que se equivocam os apelantes, pois as mídias digitais constam dos autos. Tanto assim o é que a própria
sentença se fundamenta no depoimento das testemunhas, fazendo transcrição direta de texto. Veja-se:
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Os testemunhos preservados em vídeos são expressivos para fragilizar as alegações iniciais quanto à
paternidade das letras pelo demandante. Alfredo Santos Amaral, proprietários de um bar frequentado
pelo autor, depõe que este escrevia algo à mesa do bar, mas não sabe se era música; que AJAX lhe
parecia “meio maluco”. Julius Cezar Andrade Pepe, vizinho do autor, informa que via o autor de posse
de uns rabiscos e não sabe se eram letras de música; sabe que ele entregou alguma coisa à ré, RITA,
mas não pode precisar do que se tratava nem se RITA teria repassado alguma coisa ao SKANK […].
Ronaldo Lima Silva, ex cantos de música popular, depõe ter visto nas mãos do autor as letras de “esmola” e “pacato cidadão” por volta de 1991, e que outras pessoas também as viram; todavia não chegou
a musicá-las porque tentei fazer alguma coisa mas não deu […]. (fl. 3854)

Da mesma forma, os autos conclusos nessa segunda instância possuem 2 (dois) pen drives e 1
(um) CD, com as gravações das audiências, quando foram ouvidas as testemunhas (vide fls. 26, 31 e
37). Portanto, sem fundamento a alegação dos apelantes nesse quesito.
VII – SENTENÇA MANTIDA: NÃO HÁ PROVA DE QUE AJAX JORGE DA SILVA
SEJA O COMPOSITOR DAS CANÇÕES GRAVADAS PELA BANDA SKANK
Por fim, em relação aos 2 (dois) últimos pontos, observa-se que não têm razão os apelantes,
uma vez que não há nos autos nenhuma prova de que AJAX JORGE DA SILVA, o falecido autor,
tenha, de fato, composto as canções gravadas pela BANDA SKANK.
A discussão na presente lide se cinge, em síntese, a averiguar quem é o verdadeiro autor
das canções “te ver”, “esmola”, “pacato cidadão”, “eu disse a ela”, “garota nacional” e “o beijo e a
reza”, gravadas pela BANDA SKANK. O autor da demanda, AJAX JORGE DA SILVA, afirma que
escreveu as letras, as quais teriam sido entregues à BANDA SKANK por AURIZETE RAMOS
CERQUEIRA e por RITA DE CÁSSIA RAMOS CERQUEIRA. Por outro lado, a BANDA SKANK
afirma que seus integrantes redigiram as canções.
Com efeito, a lei nº 9.610/1998, que consolida a legislação sobre direitos autorais, preleciona
que se considera autor de obra intelectual aquele que tiver sua identificação atrelada ao uso da própria
obra. É nesse sentido a redação do artigo 13:
Art. 13. Considera-se autor da obra intelectual, não havendo prova em contrário, aquele que, por uma
das modalidades de identificação referidas no artigo anterior, tiver, em conformidade com o uso, indicada ou anunciada essa qualidade na sua utilização.

O artigo anterior a que se refere o dispositivo é o artigo 12:
Art. 12. Para se identificar como autor, poderá o criador da obra literária, artística ou científica usar
de seu nome civil, completo ou abreviado até por suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal
convencional.

A mesma lei prevê que a proteção aos direitos autorais independe de registro, sendo facultado
ao autor registrar a sua obra no órgão público competente:
Art. 18. A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
Art. 19. É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público definido no caput e no §1º do artigo
17 da lei nº 5.988, de 14 de dezembro de 1973.

Como visto, de fato, o registro não é obrigatório. Entretanto, somente pode ser considerado
autor aquele que está vinculado à obra intelectual, sem prova em contrário, conforme indicado mais

627

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

acima. Dessa forma, somente pode ser considerado autor aquele que provar que, efetivamente, criou
a obra, sendo o registro apenas um meio de comprovação.
No caso dos autos, o autor da demanda de origem, já falecido, alegou que compôs diversas
canções gravadas pela banda apelada. Ocorre que a sua autoria não pode ser confirmada por nenhum
documento constante dos autos. Pelo contrário, todas as provas produzidas indicam que não foi AJAX
JORGE DA SILVA quem redigiu as composições.
Os manuscritos juntados pelo autor, por exemplo, possuem firma reconhecida em cartório.
Entretanto, o selo de registro da composição sequer existia na época, de modo que não se faz possível aferir, pelo registro em si, que a composição é de autoria de AJAX JORGE DA SILVA. Com isso
apenas se está a dizer que o autor objetivou comprovar que registrou as canções em data anterior à
gravação feita pela BANDA SKANK, porém a perícia realizada demonstra que tal registro é inválido.
O laudo pericial é esclarecedor (vide fls. 703-704):
Em 19 de novembro de 1990 não existiam selos de autenticidade com bordas picotadas e lançadas no
verso das peças questionadas. Considerando-se os lançamentos contidos nos documentos referidos no
quesito anterior, informem os senhores peritos e assistentes técnicos se o reconhecimento da firma de
AJAX JORGE DA SILVA, em cada um desses documentos, poderia ou não ter sido lançado no ano de
1990? Resposta: Negativo, pois, em 19 de novembro de 1990, inexistia selo com as bordas picotadas.

Veja-se que o registro das composições não pode ser confirmado, pois o selo constante dos
manuscritos sequer era utilizado à época. Tal situação impede que o selo seja utilizado como prova de
que as letras foram registradas em nome de AJAX JORGE DA SILVA. Dessa forma, o registro realizado pela BANDA SKANK se afigura verossímil, pois o registro está válido. É o que se depreende
da leitura dos documentos de fls. 288 e 290-307.
O ofício nº 065/1999 do IPRAJ (fl. 970) afirma que “podemos comprovar a aquisição das roldanas para picote, no ano de 1994, por intermédio do pedido de cotação/carta convite nº 134/1994 de
26/05/1994 e do empenho e que os tabelionatos de notas desta capital utilizavam, em novembro de
1990, selos de autenticação de corte reto”. Assim, considerando-se que os selos apostos nos manuscritos não correspondem àqueles utilizados na época, não se faz possível aferir a veracidade da sua
utilização.
O laudo pericial, ainda, indica que há diferenças significativas entre as letras gravadas pela
BANDA SKANK e aquelas constantes dos manuscritos juntados por AJAX JORGE DA SILVA
(vide fls. 705-707):
3 – Existem diferenças no teor destas (letras)? Quais?
Resposta: A perita, ao confrontas as letras musicais que apresentam o mesmo título, observou as seguintes diferenças no teor das letras:
A – TE VER
Eu como no arpoador não ver o mar
Ou como no arpoador não ver o mar
B – ESMOLA
Uma esmolinha pro preto velho, doente
Uma esmolinha pro preto pobre, doente
C – PACATO CIDADÃO
Ôh! Pacato cidadão Eu te chamei à atenção
[…] Suprimindo a utopia
C’est fini la utopia
[…]
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O Superior Tribunal de Justiça, a propósito, possui entendimento pacífico de que o objeto da
proteção do direito autoral é a criação ou a obra intelectual, e não a ideia em si mesma, sendo plenamente possível a coexistência, sem violação de direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO AUTORAL. ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE OBRA TEATRAL EM CAMPANHA PUBLICITÁRIA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. OBRAS QUE PARTEM DE UMA IDEIA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento desta Corte de que o objeto de proteção do
direito autoral é a criação ou a obra intelectual, e não a ideia em si mesma, sendo plenamente possível
a coexistência, sem violação de direitos autorais, de obras com temáticas semelhantes. […] (AgInt
no REsp 1540743/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018).

De qualquer sorte, as testemunhas ouvidas ratificam que não se pode confirmar que AJAX
JORGE DA SILVA redigiu as canções ou que as letras foram repassadas ilicitamente à BANDA
SKANK. É o que se depreende da visualização das gravações.
Ressalte-se que não foi negada força probante ao ofício da COARC (fl. 2508), uma vez que o
referido documento apenas atesta que foi determinada a utilização dos selos com bordas picotadas, mas
não comprova que os órgãos competentes passaram a utilizá-los naquele ano. Os demais documentos
dos autos, de sua parte, comprovam que os selos somente começaram a ser utilizados em 1994. O
parecer do IPRAJ, como dito, atesta a data da compra da máquina que efetua o corte picotado, sendo
irrelevante a discussão acerca das notas fiscais, considerando-se a fé pública de que é dotado o parecer.
Em julgamento recente, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a mera existência de semelhanças entre duas obras não constitui plágio:
4. A configuração do plágio, como ofensa ao patrimônio intelectual do autor de criações do espírito, depende tanto da constatação de similaridade objetiva entre a obra originalmente concebida e
a posteriormente replicada quanto, e principalmente, do intuito consciente do plagiador de se fazer
passar, de modo explícito ou dissimulado, pelo real autor da criação intelectual e, com isso, usufruir
das vantagens advindas da concepção da obra de outrem. 5. A mera existência de semelhanças entre
duas obras não constitui plágio quando restar comprovado, como ocorre no caso, que as criações tidas
por semelhantes resultaram de motivações outras, estranhas ao alegado desejo do suposto plagiador
de usurpar as ideias formadoras da obra de autoria de terceiro. […] (REsp 1423288/PR, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).

A sentença fundamenta à exaustão a ausência de direito do autor, considerando-se que não
provou o direito que alega para si, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ao longo
de 12 (doze) páginas, o juízo primevo explica que “o demandante percorre o caminho inverso ao do
criador intelectual: ele busca num reconhecimento de firma o meio de forjar ou convalidar uma autoria espúria”. E mais:
O entendimento firmado neste decisum por esta magistrada decorre do vasto lastro probatório carreado aos autos, bem como das vivências das audiências de oitiva de testemunhas, notadamente do laudo
pericial realizado nos documentos acostados pelo autor. (fl. 3857).

Dessa forma, não se verifica a necessidade de reparos na sentença, de modo que merece ser
mantida no mérito. A única alteração a ser feita se refere à concessão da gratuidade da justiça, como
explanado no primeiro tópico do presente voto.
Ante o exposto, o voto é no sentido de conhecer em parte do recurso, dando-lhe provimento
parcial, apenas para conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade da justiça. Nos demais termos, a sentença se mantém incólume.
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*****
(TJBA – Embargos de Declaração nº 0503949-98.2016.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 29/02/2021)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. DECISUM FUNDADO EM PREMISSA EQUIVOCADA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VENDA DE LOTE DE TERRENO AO EMBARGANTE
SEM QUALQUER PREVISÃO DE CONSTITUIÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) NO SEU INTERIOR. POSTERIOR AFETAÇÃO ATRAVÉS DA PORTARIA INEMA Nº 8861/2014. AUTOR QUE FICOU
IMPOSSIBILITADO DE SUPRIMIR A VEGETAÇÃO DE 20% DA ÁREA TOTAL DO SEU LOTE, TENDO QUE ADAPTAR SEU PROJETO À RESTRIÇÃO AMBIENTAL. VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR QUE NÃO FOI
PRECIFICADO PARA ESSA ESPECÍFICA LIMITAÇÃO. DANO MATERIAL
DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE AO VALOR DA ÁREA AFETADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$
15.000,00 (QUINZE MIL REAIS), EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS
E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.
ACORDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Nº 050394998.2016.8.05.0001.1.ED, tendo como Embargante, EDUARDO GUIMARÃES ARGOLO, e, como
Embargada, ILHAS DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal
Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em ACOLHER os presentes Embargos de Declaração em razão da premissa fática equivocada em que está assentado o Acórdão embargado, reformando-o para DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Autor, no sentido de condenar a Ré ao
pagamento de indenização por dano material, no valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação e com incidência de juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a
título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido a partir do arbitramento
e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual, condenando, por fim, a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a majoração
prevista no art. 85, § 11, do CPC, e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.
RELATÓRIO
EDUARDO GUIMARÃES ARGOLO opôs embargos declaratórios, impugnando o acórdão,
que, por maioria de votos, conheceu do recurso de apelação interposto pelo Embargante e negou-lhe
provimento, consoante ementa a seguir transcrita:
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APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR DO BEM EM RAZÃO DE LIMITAÇÃO AMBIENTAL NÃO PREVISTA
EM CONTRATO. DIREITO À INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DANOS NÃO COMPROVADOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVER DE
INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Apelante que adquiriu junto ao apelado terreno situado no Empreendimento Ilha dos Pássaros, na
Praia do Forte, Município de Mata de São João, Bahia, com área de 800 m² (oitocentos metros quadrados), localizado em área de proteção ambiental do litoral norte – APA Litoral Norte.
II. Contrato de promessa de compra e venda que informou, de maneira clara e ostensiva os limites máximos de ocupação e construção do terreno, bem como a obrigação por parte do consumidor quanto a
existência de limitações ambientais em razão da localização do empreendimento e da necessidade de
harmonização do mesmo com o meio ambiente onde está inserido.
III. Inocorrência de violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa
do Consumidor.
IV. Ato administrativo que especificou, de forma individualizada, as porções de cada lote onde seria
admitida a supressão da vegetação e as parcelas em que a vegetação deveria ser mantida. Ato legítimo
do órgão ambiental, decorrente do poder de polícia ambiental do Estado, não imputável à construtora.
V. Danos materiais e morais não configurados. Inexistência de ato lesivo a direito do consumidor apto
a gerar dano indenizável. Precedentes.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Nas razões do embargo (ID. 11573291), o Embargante alegou que o acórdão contém contradição e erro de fato, pelo que requereu sejam sanados os mencionados defeitos no julgado, atribuindo-se
aos embargos efeitos infringentes.
Apontou como premissa equivocada no julgamento a circunstância considerada por este Juízo
ad quem de que houve inequívoca ciência do consumidor, quando da aquisição do imóvel, acerca de
área de preservação permanente (APP) correspondente a 20% da área adquirida no interior do seu lote.
Alegou que o artigo da Convenção de Condomínio indicado pelo acórdão como fundamento
da decisão nada diz acerca da existência de uma Área de Preservação Permanente de modo a alertar
o consumidor que este estava, de fato, comprando um lote com APP inserida.
Sustentou que “o apoio legal à conclusão do acórdão não mostra qualquer liame lógico, de
modo que acredita este embargante ter ocorrido erro de fato ao acreditar, o acórdão, que o referido
dispositivo verdadeiramente anunciava as ESPEFÍCICAS (sic) limitações ambientais as quais o embargante defende não terem sido informadas no ato da compra.”
Prosseguiu afirmando que “o acórdão se apoiou no §7º do art. 3º da Convenção de Condomínio para concluir que a afetação de uma APP (de 20%) no interior do lote do embargante era mais do
que previsível, mas prevista”.
Defendeu que “como pode ser entendido por simples leitura, o dispositivo (art. 3º, §7º) não
prevê qualquer APP, muito menos no percentual de 20% sobre a área comprada; apenas imputa,
ao proprietário, a responsabilidade pela obtenção das licenças individuais para construção de sua
casa”. Assim, alegou a desinformação do consumidor, que justifica a condenação reclamada.
Aduziu que deveria o incorporador alertar ao adquirente que, ao se obter tais licenças ambientais, uma APP correspondendo a 20% da área adquirida, no interior de seu lote, poderia lhe ser
imposta, o que não foi informado.
Alegou que “o acórdão entende que a licença indicada no artigo 12 da Convenção de Condomínio é aquela que gerou a inserção de uma APP no interior do lote do embargante, daí não se falar
em desconhecimento das condições e limitações do imóvel adquirido”. Porém, asseverou que “na
verdade, Exª, a licença a qual o art. 12 se refere (e que serviu de apoio ao acórdão) não causou qualquer prejuízo ao embargante; e justamente por isso não serviu como causa de pedir da indenização”.
Afirmou que “a licença ambiental tratada na convenção de condomínio e suscitada no
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acórdão para justificar o prévio conhecimento do embargante acerca das condições do lote é
aquela expedida pelo Município de Mata de São João e que, no curso das obras do empreendimento, viu-se ser imprestável na medida em que a competência para licenciamento da obra era do
órgão estadual – INEMA”.
Argumentou, ainda, que “não se pode […] fixar a conclusão (i)lógica de que, uma vez que
existe uma comissão de meio ambiente com funções de fiscalização ambiental, então, deve-se entender que uma perda de 20% de área ocorreria após a entrega do empreendimento”.
Sustentou que “o artigo 46 da Convenção do Condomínio consiste em uma cláusula padrão
de toda e qualquer convenção; e apenas reafirma que suas disposições devem ser respeitadas pelos
condôminos. Não há, nem no art. 46 e em nenhum outro artigo da convenção, mínimo indicativo de
que o embargante perderia 20% da sua área adquirida.”.
Alegou que o acórdão, de forma contraditória, considerou que o consumidor, ao adquirir o
imóvel, foi amplamente informado de todas as restrições ambientais e limites construtivos de seu
imóvel, mas que a afetação do lote com a APP somente ocorreu 01 ano e 08 meses depois da compra
do lote, o que consistiria em contradição no julgado.
Segundo o Embargante, “entender que toda e qualquer limitação ambiental é presumidamente conhecida do consumidor pelo fato do empreendimento estar inserido em uma APA é um erro
grave! O acórdão, em muitas passagens, parece confundir APA com APP”. Argumentou que “toda a
região da Praia do Forte se insere em uma APA, mas, como é público e notório, nem toda Praia do
Forte é uma APP”.
Defendeu que “qualquer cláusula contratual que intencione absurda presunção é nula de pleno direito, face a flagrante abusividade, nos termos do art. 51, I, III, IV do CDC, como bem destacou
a 2ª Câmara Cível deste Tribunal, no julgamento da Apelação Cível n. 0506854-76.2016.8.05.0001,
ao consignar”.
Asseverou que “o equívoco de premissa fática estabelecido pelo acórdão (havia ciência da
APP de 20% sobre lote no momento da compra) viciou toda a fundamentação do julgado; e consideração de presunção de conhecimento a partir de cláusula genérica revela erro ao não a considerar
nula de pleno direito”.
Nesses termos, pugnou pela atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, reformando-se o acórdão para condenar o embargado ao pagamento de indenização por
danos materiais e morais.
A Embargada manifestou-se sobre os embargos, defendendo a inexistência de contradição ou
erro no acórdão. Pugnou pela rejeição do recurso, sustentando a impossibilidade de revisão do julgado
em sede de embargos de declaração. (Id. 11838695).
VOTO VENCEDOR
Conheço do recurso, porquanto preenchimentos os requisitos de admissibilidade.
Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por EDUARDO GUIMARÃES ARGOLO
contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação.
Inicialmente, vale registrar que os Embargos de Declaração destinam-se ao aperfeiçoamento
do julgado, possuindo fundamentação vinculada, na medida em que servem para sanar vícios de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, nos termos do art. 1.022
do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
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II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Assentada tal premissa, cumpre destacar que o Embargante, EDUARDO GUIMARÃES ARGOLO, interpôs recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara de Relações
de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos de ação indenizatória movida pelo próprio
Recorrente contra ILHA DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, julgou
improcedentes os pedidos.
O apelo foi levado a julgamento em sessão ocorrida em 10/11/2020, tendo a eminente Relatora, Desª. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, prolatado voto condutor no sentido de negar provimento ao
recurso, no que foi acompanhada pela maioria da Turma Julgadora.
Feitas estas considerações, urge destacar que a ação de origem foi ajuizada objetivando a condenação da Embargada em danos materiais e morais pelo fato dela, na qualidade de fornecedora (art.
3º CDC), ter vendido lote de terreno de 800m² ao Embargante, sem qualquer previsão de constituição
de Área de Preservação Permanente (APP) no seu interior e, violando a boa-fé objetiva contratual,
ter-lhe entregue o bem imóvel com limitação ambiental não prevista no contrato e sequer anunciada
nas fases pré-contratual ou contratual propriamente dita.
Contudo, no acórdão embargado, foi decidido que não mereciam prosperar os pedidos do
Apelante de indenização por dano material e moral, seja porque a limitação ambiental inicialmente
imposta ao empreendimento era de conhecimento do consumidor, seja porque a limitação administrativa não mais subsiste no presente momento.
Destarte, a razão de decidir do acórdão foi a constatação de que o contrato de promessa de
compra e venda, em sintonia com a minuta de convenção de condomínio, evidenciaram as limitações
ambientais as quais o Embargante se fundou para pleitear a condenação da Embargada. Vale dizer,
o acórdão entendeu que não houve violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do
Código de Defesa do Consumidor.
Em apoio à fundamentação, o acórdão mencionou diversos dispositivos da convenção de condomínio em que a informação acerca da previsão da área de preservação ambiental estaria, supostamente, clara e precisa.
Não obstante, o acórdão padece de omissões e contradições, notadamente no que se refere à
premissa fática estabelecida no julgado, qual seja, de que houve expressa ciência do Embargante acerca da afetação de uma APP de 20% da área adquirida quando da aquisição do lote pelo consumidor.
Com efeito, muito embora conste do acórdão embargado que na Convenção do Condomínio
(ID 9656822), parte integrante do contrato de compra e venda, consta em destaque a obrigação do
condômino de, em caso de alienação de sua unidade privativa, dar conhecimento ao terceiro adquirente das disposições da convenção do condomínio especialmente naquilo que toca às restrições
ambientais e ao direito de construir (art. 3º, § 1º), bem como que é de responsabilidade exclusiva do
condômino a obtenção das licenças ambientais referentes à construção a ser realizada nas suas frações ideais correspondentes, particularmente a autorização de supressão de vegetação (art. 3º, § 7º),
tais dispositivos não tem o condão de informar, claramente, os condôminos, mormente o Embargante,
acerca da afetação de uma APP de 20% (vinte por cento) da área adquirida pelo consumidor.
Em verdade, na própria Convenção do Condomínio consta que o total das áreas privativas
conta com 174.400,00m², equivalente a 38,47% da área total do empreendimento, distribuídas em
218 unidades de frações ideais de terreno, ao passo que o total das áreas verdes (pertencente à área
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comum) é de 350.392,74m², o equivalente a 77,28% da área total do empreendimento, sendo que nestas estariam incluídas, como Áreas de Proteção Permanente (APP), 55.929,50m², correspondentes a
12,34% (ID 9656822 – Págs. 05/06).
Sendo assim, resta evidente que na Convenção só há previsão de que a Área de Proteção Permanente (APP) corresponderia a 12,34% do empreendimento e, além disso, estaria inserida na área
comum do empreendimento, e não nas áreas privativas dos condôminos.
Nesta senda, resta evidente a utilização de premissa fática equivocada pelo acórdão embargado, consistente na assertiva de que o Apelante teria tido ciência inequívoca, através da Convenção, de
que a área por si adquirida seria composta de 20% de Área de Preservação Permanente (APP). Assim,
revelam-se cabíveis os embargos de declaração com pedido de efeito modificativo.
Com efeito, como pode ser observado pela prova dos autos, a Convenção de Condomínio nada
diz acerca da existência de Área de Preservação Permanente (APP) nas áreas privativas dos condôminos, de modo a alertar o consumidor que este estava, de fato, comprando um lote com APP inserida.
Destarte, a ausência de informação, tanto no contrato quanto na Convenção, acerca da existência de Área de Preservação Permanente (APP) nas áreas privativas do Condomínio, estampa a
violação ao direito de informação do consumidor, o que justifica a condenação reclamada.
Em verdade, no próprio acórdão é reconhecido que a restrição combatida nesta ação, qual
seja, a afetação do lote do Embargante em uma APP, somente ocorreu através da Portaria INEMA nº
8861, de 27 de novembro de 2014, que especificou, de forma individualizada, as porções de cada lote
onde seria admitida a supressão da vegetação e as parcelas em que a vegetação deveria ser mantida,
portanto, 01 ano e 08 meses depois da compra do lote.
Ocorre que a restrição imposta pelo INEMA poderia ser prevista pela Embargada antes mesmo da venda do lote ao Embargante, podendo ela ter tomado as cautelas necessárias para saber que
aquele seu empreendimento sofreria afetação de APP.
E nem se diga que a Portaria nº 13.464/2017 do INEMA, que autorizou a supressão de vegetação
no fundo dos lotes, causou a perda do objeto da demanda ou, ainda, afasta o dever de indenização da
parte, haja vista que tal autorização somente surgiu após efetuada a construção da casa do Apelante, ou
seja, quando o mesmo já havia sido obrigado a ajustar o seu projeto às limitações e parâmetros ambientais
impostos em decorrência da APP instituída em seu lote, o que lhe privou de dispor de 20% do seu terreno.
Destarte, quando o Embargante comprou o lote, tinha conhecimento de que não poderia edificar mais de 320m², de que sua piscina não poderia ter mais de 60m²; também sabia, previamente,
que teria que respeitar os recuos frontal, laterais e de fundo, porém, o que não lhe foi informado é que
perderia 20% da área em razão da instituição de uma APP.
Neste contexto, resta evidente que o valor da área que pagou não foi precificado para essa específica limitação, sendo certo que o Embargante sequer teve a chance de escolher comprar um lote
com afetação de APP.
Ademais, entender que toda e qualquer limitação ambiental é presumidamente conhecida do
consumidor pelo fato de o empreendimento estar inserido em uma Área de Proteção Ambiental (APA)
– que, inclusive, não se confunde com uma Área de Preservação Permanente (APP) – é um erro grave.
Diante de tais fatos, resta evidente que, muito embora a restrição ambiental tenha consistido
em legítimo exercício do poder de polícia ambiental do Estado, a licença para supressão da vegetação
poderia – e deveria – ter sido obtida pela Embargada antes mesmo das vendas dos lotes, mas não foi
por negligência sua, tendo a empresa vendido um lote com valorização especulativa do metro quadrado, ignorando essa grave restrição e, após as vendas, anunciou que o lote teve 20% de área perdida.
Verifica-se, portanto, que o Autor foi obrigado a preservar intacto e sem qualquer supressão
20% da área total do seu lote, em área poligonal pré-definida, correspondentes a 160m² afetados à
Área de Preservação Permanente (APP), condição que não se encontrava prevista contratualmente –
nem mesmo na Convenção do Condomínio – no momento inicial da compra e venda.
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Neste diapasão, inconteste a presença de vício na prestação do serviço, sobretudo porque agiu
de modo temerário a Embargada, tendo em vista que trouxe prejuízo em âmbito extrapatrimonial à
parte compradora ao negligenciar as restrições ambientais passíveis de serem impostas à área vendida, compelindo o promitente comprador a alterar o planejamento da construção de modo inesperado,
frustrando expectativas em torno do projeto inicialmente traçado.
Noutra senda, a Embargada não conseguiu refutar as provas apresentadas pelo Embargante,
ou seja, não constituiu provas capazes de impedir, modificar ou extinguir o direito do Autor. Desse
modo, resta evidenciada a prática de ilícito civil na hipótese vertente, consubstanciado no inadimplemento contratual.
Por tais razões, entendo que restaram configurados o ato ilícito, o nexo de causalidade e os
danos suportados pelo Autor, tanto material quanto moral, haja vista que os transtornos causados pela
negligência da Ré causaram imensurável desconforto e abalo psicológico ao consumidor, ultrapassando, assim, os meros aborrecimentos cotidianos.
Ademais, não se trata, no caso em tela, de mero descumprimento contratual, mas de um comportamento reprovável da Embargada, não sendo certo caracterizar a ofensa como mero aborrecimento ou dissabor, mas sim como ofensa à esfera moral.
Lado outro, urge salientar que a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos
causados aos consumidores por defeito na prestação de serviços independe da existência de culpa,
somente sendo excluída se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor
ou terceiro, conforme se depreende do caput e §3º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor,
que dispõe, in verbis:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação
dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
(…)
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aplica-se, in casu, a Teoria do Risco do Negócio Jurídico, expressa no art. 927, parágrafo
único, do Código Civil, que evidencia: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de
culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor
do dano implicar, por sua natureza, risco para direitos de outrem.”.
Outrossim, não foram demonstradas pela Embargada causas de exclusão da responsabilidade, não levantando em seu favor nenhuma das formas de elisão da alegação autoral, de modo que se
verifica a ocorrência de vício causador de danos ao Autor, que devem ser prontamente indenizados.
Quanto ao dano material, o Embargante o quantificou na exata proporção da área inutilizada,
qual seja, 20% (vinte por cento) da área do lote adquirido, o que totaliza a quantia de R$ 60.720,00
(sessenta mil setecentos e vinte reais) pela perda de fruição de 160m² do seu lote, conforme a precificação do metro quadrado em R$ 379,50 (trezentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos), na data
da contratação, os quais devem ser atualizados monetariamente pelo INPC desde a data da contratação, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.
Já em relação ao quantum indenizatório a título de danos morais, entendo que este deve ser
fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por ser valor suficiente e adequado para sancionar a prática
abusiva da parte Ré, bem como compensar o dano moral sofrido pelo Autor, refletindo o seu nível
socioeconômico e evitando-se o enriquecimento sem causa. Tal valor deve ser corrigido a partir do
arbitramento, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por
se tratar de responsabilidade contratual.
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Por fim, frise-se que, em caso idêntico ao presente, a Segunda Câmara Cível já se posicionou
nesse mesmo sentido, senão vejamos:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL DO RÉU E
RECURSO ADESIVO DA AUTORA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PLEITO DE DANO
MORAL. INCIDÊNCIA DO ART. 927, CÓDIGO CIVIL. RESTRIÇÃO AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO EM ÁREA ADQUIRIDA PELA AUTORA SEM PREVISÃO EM CONTRATO ORIGINÁRIO. AUTORIZAÇÃO POSTERIOR DE ÓRGÃO COMPETENTE PERMITINDO A SUPRESSÃO DE
VEGETAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO JUDICIAL. SANEAMENTO QUE NÃO INIBE A RESPONSABILIDADE CIVIL E CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NO NEGÓCIO JURÍDICO. PREJUÍZO EXTRAPATRIMONIAL À AUTORA
DIANTE DA ALTERAÇÃO QUANTO AO PLANEJAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL IMPOSTO À ORA APELADA, FRUSTRANDO EXPECTATIVAS EM TORNO DO PROJETO INICIALMENTE TRAÇADO PARA O BEM. DANOS MORAIS COMPROVADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO CONCRETO. PLEITO DE REDUÇÃO DA VERBA FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO FIXADA SOB CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. RECURSO ADESIVO DA AUTORA QUE PRETENDE MODIFICAR
A VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS CORRETAMENTE EM
SEDE DE PRIMEIRO GRAU. INCIDÊNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICAÇÃO. ART. 85, §11 DO CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Apelante ré visa eximir-se da responsabilidade
civil, sob a alegação de que o imóvel negociado, cujos parâmetros autorizadores para construção foram
alteradas sem que fosse possível atribuir culpa à construtora, não implicou restrição a direitos da apelada.
2. No caso concreto, presente o vício na prestação do serviço no negócio jurídico avençado. A atuação
da parte Apelante trouxe prejuízo na esfera extrapatrimonial da parte autora ao negligenciar informações
atinentes às restrições ambientais passíveis de serem impostas à área vendida, compelindo a promitente compradora a alterar e repensar o planejamento da construção de modo inesperado, frustrando-lhe
expectativas em torno do projeto, inicialmente, traçado para o bem, configurando inadimplemento por
parte da promitente vendedora, o que enseja a sua condenação em danos morais a ser mantida neste ad
quem. 3. Os honorários advocatícios foram fixados em conformidade com o que preceitua o art. 85, §
2º do CPC/2015. A sentença não incorreu em equívoco, porquanto houve condenação e esta serviu de
base para a estipulação dos honorários, sendo descabido falar em proveito econômico na hipótese, como
pretende o recurso adesivo da parte autora. 4. Assim, fixados em 10% (dez por cento) os honorários
sucumbenciais, majoro em 5% (cinco por cento), totalizando 15% (quinze por cento), sobre o valor da
condenação, tendo em vista o improvimento do recurso do apelante/réu. 5. RECURSOS CONHECIDOS
E IMPROVIDOS. (TJBA, Apelação nº 0506854-76.2016.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Relator: Des.
ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, publicado em: 03/09/2019) (Grifos nossos).

Frise-se que o mencionado julgado refere-se à mesma situação posta em análise nestes autos,
qual seja, a pretensão de indenização por danos decorrentes da falha de prestação do serviço pela
ILHAS DOS PÁSSAROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em razão das restrições
ambientais impostas pela afetação de APP em lotes do Condomínio.
Desta feita, cumpre a este Tribunal observar a congruência e coerência das suas decisões,
restando evidente que reconhecer o direito de indenização a condômino que se encontra na mesma
situação do Autor e, nesta demanda, julgar improcedente o pleito autoral, resultaria em clara desarmonia jurisprudencial e inobservância à isonomia e à segurança jurídica.
Nesse esteio, vale registrar que o Código de Processo Civil segue nesta mesma linha de intelecção, dispondo em seu art. 926 que: “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”.
Patente, portanto, a necessidade de estabilização das decisões emanadas desta Corte nos casos que contenham controvérsia sobre a mesma questão, de forma a garantir uma maior segurança
jurídica para as partes, haja vista que posicionamentos distintos, em casos análogos, trazem inegável
intranquilidade para os jurisdicionados.
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Ante o exposto, VOTO no sentido de ACOLHER os presentes Embargos de Declaração em
razão da premissa fática equivocada em que está assentado o acórdão embargado, reformando-o para
DAR PROVIMENTO à Apelação interposta pelo Autor, no sentido de condenar a Ré ao pagamento
de indenização por dano material, no valor de R$ 60.720,00 (sessenta mil setecentos e vinte reais),
corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da contratação e com incidência de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como ao pagamento de indenização a título de
danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido a partir do arbitramento e com
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, condenando, por fim, a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já considerando a majoração
prevista no art. 85, § 11, do CPC.
VOTO VENCIDO
I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Os presentes Embargos Declaratórios são conhecidos, por serem tempestivos e cabíveis, em
razão do enquadramento da alegação de contradição, previsto no inciso I, do art. 1.022 do Código de
Processo Civil:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

II. DAS ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E DE ERRO DE PREMISSA FÁTICA NO
JULGADO- REJEITADAS
Conforme amplamente adotado pela jurisprudência pátria, a contradição autorizadora de oposição de embargos de declaração é a chamada contradição interna no julgado, aquela que se verifica
entre as proposições do próprio acórdão, ou seja, situação em que se constata uma inadequação lógica
entre a fundamentação exposta pelo julgador e a conclusão por ele adotada.
Não há contradição quando se verifica um descompasso entre a decisão fundamentada do órgão julgador e a tese almejada pela parte, que, inconformada com a sucumbência, deseja tão somente
rediscutir matéria já decidida, no afã de fazer prevalecer seu entendimento sobre o tema.
Conforme se observa da leitura do voto, há plena correlação entre a fundamentação lançada
no voto quanto ao conhecimento da sujeição do adquirente a regime jurídico ambiental rigoroso e a
decisão firmada quanto à inexistência de ato ilícito por parte da incorporadora e de danos materiais e
morais alegados pelo consumidor.
Após a leitura atenta dos autos, verificou-se que o consumidor adquiriu lote situado em área
ambiental sensível, de proteção ambiental amplamente conhecida na região, não tendo havido qualquer violação ao dever de informação por parte do fornecedor. Tal questão restou claramente fundamentada no voto, senão vejamos:
“Compulsando as provas contidas nos autos, verifica-se da leitura do contrato de promessa de compra
e venda (Id. 9656766) que o apelante foi informado de maneira ostensiva e anuiu com a compra de terreno localizado em área de proteção ambiental do litoral norte – APA Litoral Norte, com área privativa
de 800 m², com ocupação máxima de 160 m² e área máxima para piscina de 60 m².
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No mesmo contrato, restou consignado que o promitente comprador se obrigou a cumprir fielmente as
disposições da convenção de condomínio do empreendimento e dos parâmetros urbanísticos e de meio
ambiente, os quais integraram e acompanharam o contrato e dele fizeram parte, nos termos da cláusula
8.2 (Id. 9656766).
Na convenção do condomínio (Id. 9656822), parte integrante do contrato de compra e venda e à qual
expressamente anuiu o apelante, consta em destaque a obrigação do condômino de, em caso de alienação de sua unidade privativa, dar conhecimento ao terceiro adquirente das disposições da convenção
do condomínio especialmente naquilo que toca às restrições ambientais e ao direito de construir (art.
3º, § 1º, da Convenção).
A convenção também previu ser da responsabilidade exclusiva do condômino a obtenção das licenças
ambientais referentes à construção a ser realizada nas suas frações ideais correspondentes, particularmente a autorização de supressão de vegetação, nos termos do art. 3º, § 7º, da Convenção (Id. 9656822).
O art. 12 da convenção do condomínio deixa clara a existência de uma licença ambiental específica a
que se submeteu o empreendimento em face da necessidade de harmonização do mesmo com o meio
ambiente onde está inserido (Id. 9656822).
Já o art. 33 da convenção criou um Comitê de Meio Ambiente, formado por condôminos, com o objetivo de garantir o cumprimento e respeito às normas e licenças ambientais, salvaguardando a visão
conceitual do empreendimento e observando sempre as imposições técnico-ambientais para o desenvolvimento sustentável do condomínio (Id. 9656822).
O art. 46 da convenção estabelece, de forma clara, que, considerando que o empreendimento está
localizado em área de proteção ambiental do litoral norte, subordinado às condicionantes de uso e
ocupação do solo constantes nas licenças ambientais obtidas e em Termo de Acordo de Compromisso
(TAC) firmado com o Município de Mata de São João, os condôminos incumbem-se de cumprir as
obrigações socioambientais constantes nas licenças ambientais relativas ao empreendimento e em razão das limitações impostas ao condomínio (Id. 9656822).
Por tais razões, conclui-se que o apelado não incorreu, nas fases contratual e pré-contratual, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, pois
os elementos integrantes do contrato deixam claro que o empreendimento foi instalado em área de preservação ambiental, submetido a um regime jurídico especial, tendo sido objeto, inclusive, de Termo de
Acordo de Compromisso (TAC) firmado com o Município de Mata de São João de modo a harmonizar
o interesse privado às normas ambientais”.

Em verdade, o que pretende o autor, ora Embargante, em apertada síntese, é transformar a incorporadora Ré em uma espécie de segurador universal frente a atuação estatal em legítimo exercício
do poder de polícia ambiental. E mais: segurador de dano que não existiu, conforme apurado nos autos.
Tal questão foi amplamente debatida e fundamentada no acórdão embargado, e não há que se
falar em erro de premissa fática nem contradição no julgado. Sobre a questão, colaciona-se o seguinte
trecho do voto:
[…] “o pedido do apelante de indenização por dano material correspondente ao abatimento proporcional do valor do imóvel em virtude de restrição ambiental sobre 20% da área adquirida deve ser rejeitado, seja porque a limitação ambiental inicialmente imposta ao empreendimento era de conhecimento
do consumidor, seja porque a limitação administrativa não mais subsiste no presente momento.
No mesmo sentido, afasta-se a alegação de prejuízo em razão de o projeto arquitetônico da casa do apelante ter sido alterado, uma vez que não há comprovação da existência de dano imputável à construtora
apelada. Assim, não há que se falar em indenização por dano moral, uma vez que a restrição ambiental,
como visto acima, constitui-se ato legítimo do Estado, não havendo ilicitude imputável ao fornecedor.

Portanto, não se vislumbra, no presente caso, qualquer ato lesivo a direito do consumidor apto
a gerar dano indenizável, seja de cunho material, seja de ordem extrapatrimonial, devendo a sentença
ser mantida integralmente”.
A argumentação lançada pelo Embargante carece de qualquer lastro de razoabilidade, seja
porque o consumidor, no momento da celebração do contrato, tinha conhecimento de que não estava
adquirindo lote em centro urbano onde o desmatamento da vegetação já se encontrava consolidado,
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mas em área ambiental sensível, sujeita a um regime jurídico rigoroso, seja porque sabia que, dos 800
m² adquiridos, somente poderia edificar 220 m² (160 m² para uma casa e 60 m² para uma piscina).
Desse modo, nem se pode argumentar o desconhecimento da sujeição que teria o consumidor
de cumprir as disposições legais impostas pelo Poder Público, entre elas, a observância e respeito a
área de preservação permanente (art. 3º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), seja
porque a ninguém é dado desconhecer a lei, seja porque, conforme amplamente demonstrado, o adquirente tinha conhecimento das características do empreendimento onde situado o terreno adquirido.
Em verdade, verifica-se erro de premissa na argumentação traçada pelo Embargante, que se
vale de silogismo precisamente construído de maneira a somente permitir uma conclusão: a tese por
ele pretendida.
Explica-se: segundo o Embargante, como a delimitação da área de preservação permanente
por parte do Poder Público somente ocorreu posteriormente à conclusão do negócio jurídico, não
havia como a incorporadora Ré ter dado ciência ao adquirente acerca de fato posterior, o que implicaria em violação ao dever de informação que fundamentaria a pretensão de condenação por danos
materiais e morais.
Ocorre que esse raciocínio, além de viciar o resultado, não é verdadeiro, não se podendo admitir a pretensão autoral formulada pelo Embargante de que teria sido surpreendido com a exigência
de se manter APP no interior de seu lote.
Por tais razões, não se verifica qualquer vício no acórdão objurgado. O que fica evidenciado
é o mero inconformismo do Embargante, que pretende ver reexaminados os seus argumentos, providência que não se coaduna com a disciplina dos aclaratórios.
Nesse sentido é a posição do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão que indeferiu a petição inicial,
exclusivamente no que se refere ao pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por
danos morais, e declinou da competência para processamento e julgamento do pedido de concessão de
benefício previdenciário para o Juizado Especial Federal. No Tribunal a quo, negou-se provimento ao
agravo de instrumento. Nesta Corte, não se conheceu do recurso especial.
II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há
vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.
III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o
deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
IV - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata uma inadequação
lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS 51.806/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em 16/5/2017, DJe 22/5/2017; EDcl no REsp 1.532.943/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/5/2017, DJe 2/6/2017.
V - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no REsp 1752680/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO E ERRO MATERIAL RECONHECIDOS.
1. Embargos de declaração que apontam a existência de obscuridade, omissão, contradição e erro
material.
2. Não há obscuridade, eis que a inconformidade relativa à incidência da Súmula 158/STJ e os motivos
a ela atrelados já foram analisados e afastados por esta Corte Especial.
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3. A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador
não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem
embargos de declaração quando há “omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, do CPC). In casu, o aresto embargado é expresso
quanto à existência de similitude fática entre os acórdãos confrontados, bem como inexiste omissão
quanto ao conteúdo do REsp 201.563/RJ e à fixação de honorários por equidade. Lado outro, impõe-se
o acolhimento da irresignação, para dizer da não incidência da Súmula 598/STF.
4. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o
que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. No particular,
revela-se nítida a pretensão da embargante de rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu entendimento sobre o tema.
5. Este Órgão Julgador firmou orientação de que a interposição de Embargos de Divergência em Recurso Especial dá início a novo grau recursal, de modo que, ao questionar decisão publicada na vigência do novo Diploma Processual Civil, a parte embargante está sujeita à majoração dos honorários
de sucumbência caso indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou
negar-lhes provimento (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). No caso, o
acórdão que ensejou a interposição dos embargos de divergência foi publicado antes da vigência do
novo CPC, circunstância que afasta a incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015.
6. Os embargos de declaração interpostos pela parte recorrente não possuem intuito protelatório, razão
pela qual não é caso de aplicação da multa inserta no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar a omissão relativa à não incidência da
Súmula 598/STF e corrigir erro material, afastando a majoração dos honorários de sucumbência.
(EDcl nos EREsp 1411420/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
18/11/2020, DJe 26/11/2020)

Ante o exposto, e diante da ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC, voto no
sentido de CONHECER e NÃO ACOLHER o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0105248-54.2011.8.05.0001 Quinta Câmera Cível. Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 01/06/2021)
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU O GENITOR DA AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU
PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO AUTORAL. INOBSERVÂNCIA DO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO
SEGUNDO APELO DA AUTORA. RESSARCIMENTO DO VALOR DO VEÍCULO SINISTRADO. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO
EM DANOS MORAIS NO PATAMAR ORA REQUERIDO PELA AUTORA.
FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REQUERIMENTO DE REINCLUSÃO
DA GENITORA NO POLO ATIVO DA DEMANDA. OBJETO DE DECISÃO
ANTERIOR DEFINITIVAMENTE JULGADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RAZÕES DE FATO E DE DIREITO QUE FORMARAM O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO PARA JULGAR PARCIALMENTE
PROCEDENTE A AÇÃO QUE SE ENCONTRAM DEVIDAMENTE APONTADOS NA DECISÃO MERITÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DEMONSTRADO O NEXO
CAUSAL ENTRE O ACIDENTE DE TRÂNSITO E O RESULTADO MORTE.
640

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

DEVER DE INDENIZAR. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FABRICANTE DE BEBIDAS E DA LOCADORA DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO
MORAL. FIXAÇÃO EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SEGURO OBRIGATÓRIO. DEDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL DO VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE DPVAT. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MAJORAÇÃO DA PENSÃO
MENSAL PARA 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. CONDENAÇÃO DEVIDA A
PARTIR DO EVENTO DANOSO ATÉ A DATA EM QUE A AUTORA COMPLETAR 25 (VINTE E CINCO) ANOS. RECURSO DA TRANSPORTADORA
CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSOS DA FABRICANTE E DA
DISTRIBUIDORA CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 0105248-54.2011.8.05.0001,
em que figuram, como Apelantes simultâneos, CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A, LM
TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A, NORSA REFRIGERANTES S/A e S. P. D. S., representada por sua genitora VIVIANE DE OLIVEIRA PEREIRA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso
da Autora de ID 8741139, por ser manifestamente inadmissível; ACOLHER as preliminares de inovação recursal, de ausência de interesse recursal e preclusão consumativa, rejeitando as demais prejudiciais suscitadas, e, no mais, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, CONHECER EM PARTE e DAR
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da Autora de ID 8741113 e CONHECER e DAR PARCIAL
PROVIMENTO aos recursos da CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A e da NORSA REFRIGERANTES S/A e, para majorar o pensionamento mensal para 2/3 do salário mínimo, devido a partir
do evento danoso até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, e decotar do valor
indenizatório a título de danos morais a quantia percebida de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais), alusiva ao seguro obrigatório percebido, mantendo incólume a sentença recorrida em seus demais termos, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações simultâneas interpostas por CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A,
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A, NORSA REFRIGERANTES S/A e S. P. D. S., representada por sua genitora VIVIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos
autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente de Trânsito proposta pela menor S.
P. D. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial, nos seguintes termos:
Sendo assim, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução do
mérito, julgando procedente em parte o pedido, para o fim de CONDENAR, solidariamente, os acionados:
A) a pagar indenização, correspondente a uma pensão mensal à autora, arbitrada em 1/3 (um terço)
do salário mínimo, desde a data do fato até a data em que a autora completar 24 (vinte e quatro) anos
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de idade, se matriculada em instituição de ensino superior. A quantia deve ser atualizada pelo INPC,
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao
mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Deve o réu constituir capital, a fim
de assegurar a satisfação do crédito da autora, nos termos da Súmula 313 do STJ. B) a pagar à parte
autora o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado pelo
INPC a partir da data de hoje (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao
mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). C) a restituir as despesas com funeral, no importe de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais), atualizada pelo INPC e acrescida
de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo prejuízo. Condeno, por fim, a parte ré
ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os quais fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado
e o pagamento das custas processuais, cumpram-se as diligências necessárias e, nada mais havendo,
arquivem-se os autos.

As Rés, LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A e NORSA REFRIGERANTES S/A, opuseram Embargos de Declaração sustentando a ocorrência de vícios
na sentença (ID 8741096/8741101), que, após o contraditório (ID 8741103), não foram acolhidos pelo
juízo primevo (ID 8741120).
A Ré, CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A, interpôs recurso de apelação, em cujas razões
alegou sua ilegitimidade passiva em razão do agente causador do dano não lhe ser subordinado e a improcedência da pretensão autorial por inexistir “qualquer ato ilícito por parte da Kaiser” (ID 8741110).
Preparo realizado (ID 8741111).
Por sua vez, a Autora recorreu da sentença, sustentando, preliminarmente, a legitimidade da
sua genitora para figurar no polo ativo da demanda por ser a companheira do de cujus à época. No
mais, defendeu a condenação das Rés ao “ressarcimento do valor de mercado estimado do veículo
destruído em decorrência do acidente”, como o arbitramento em lucros cessantes “no montante médio mensal auferido pela atividade informal exercida pela vítima, bem como a majoração da pensão
mensal de 1/3 do salário mínimo em pró da filha do falecido”. E a majoração dos danos morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais) - ID 8741113.
Sem preparo por ser a Autora beneficiária da gratuidade de justiça (ID 8740819).
A Ré, LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, interpôs
recurso de apelação, alegando, inicialmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação
e a ilegitimidade passiva da empresa locadora. Na sequência, defendeu a improcedência da ação em
razão da culpa exclusiva da vítima, da carência de direito à restituição em razão do funeral não ter
sido pago pela Autora, a inexistência de direito ao pensionamento por não ser a Autora portadora de
alguma deficiência e a ausência de responsabilidade da Recorrente pelo evento danoso. Subsidiariamente, pugnou pelo pagamento da pensão até 08/04/2029, quando a Autora completará 24 anos, e a
redução dos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - ID 8741122.
Preparo realizado (ID 8741123 e ID 12445272).
A Ré, NORSA REFRIGERANTES S/A, interpôs recurso de apelação, sustentando que não
houve a devida dedução do valor adimplido pelo seguro DPVAT “da quantia havida na sentença a
título de reparação civil” e a redução da condenação em danos morais “para um patamar razoável”
- ID 8741126.
Preparo realizado (ID 8741134).
Novamente, a Autora apresentou recurso contra a sentença, no qual repisou os mesmos argumentos da irresignação anterior - ID 8741139.
A Autora e as Rés ofertaram contrarrazões, conforme se verifica no ID 8741143, ID 8741144,
ID 8741146, ID 8741147, ID 8741148 e ID 8741149.
Opinativo da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso da parte autora por
extemporaneidade, pelo conhecimento e desprovimento dos apelos da CERVEJARIAS KAISER
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BRASIL S/A e LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A, e o conhecimento e provimento parcial do recurso de NORSA REFRIGERANTES S/A (ID 9449716).
VOTO
Inicialmente, necessário se faz dirimir questão de ordem relacionada ao princípio da unirrecorribilidade suscitada pela NORSA REFRIGERANTES S/A.
Sabe-se que, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade recursal, observada a prévia
interposição de recurso contra o pronunciamento judicial sub examine, constata-se a preclusão consumativa em relação ao recurso de Apelação interposto posteriormente.
Na hipótese, o recurso de Apelação de ID 8741113 foi interposto em 08/08/2019, enquanto que o
apelo de ID 8741139 somente foi apresentado em 18/06/2020, o que, por si só, impõe o não conhecimento
desse último recurso, em respeito aos princípios da unirrecorribilidade e preclusão consumativa.
Cabia apenas a Autora, após o julgamento dos embargos de declaração, ratificar os termos do
recurso de ID8741113. Contudo, a Autora interpôs o apelo de ID 8741139, que, na hipótese, repisa os
argumentos do primeiro.
Diante destas considerações, não se conhece o recurso de Apelação de ID 8741139, por ser
manifestamente inadmissível.
No tocante a intempestividade do recurso de Apelação de ID 8741113, razão não assiste à
LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A e à NORSA REFRIGERANTES S/A.
Extrai-se com segurança dos autos que a sentença foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico de 16/07/2019, com início da fluência do lustro recursal em 18/07/2019 (ID 8741093). Nesse contexto, o prazo recursal se exauria, a princípio, em 07/08/2019, o que fatalmente nos levaria a concluir que o
apelo da parte Autora seria extemporâneo, uma vez que somente interposto em 08/08/2019 (ID 8741113).
Sucede que foram opostos Embargos de Declaração pela LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A (ID 8741096) e à NORSA REFRIGERANTES S/A (ID
8741101), respectivamente em 23/07/2019 e 24/07/2019, interrompendo o prazo para interposição para
demais recursos, nos termos do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso. (Grifos nossos)

Desse modo, sem ter em conta quem tenha oposto os embargos de declaração, todas as partes
envolvidas no processo se beneficiam com a interrupção do prazo recursal, o qual volta a correr por
inteiro a partir da intimação da decisão que julgar os aclaratórios.
Como os aclaratórios somente foram julgados 09/03/2020 (ID 8741120), com a disponibilização da mencionada decisão no Diário de Justiça Eletrônico do dia de 17/03/2020 (ID 8741121), incontestável é a tempestividade do apelo da Autora.
Com tais considerações, afasta-se a preliminar de intempestividade.
Com relação à alegada inovação recursal, razão assiste à Ré,NORSA REFRIGERANTES S/A.
Procedendo à análise inicial do recurso de apelação intentado pela Autora, tenho que a discussão acerca do ressarcimento do valor de mercado estimado do veículo destruído em decorrência
do acidente que vitimou o seu genitor, em razão de não terem sido submetidas ao juízo de primeiro
grau, inclusive na peça vestibular do presente feito, não podendo ser analisada no julgamento do
recurso em apreço, por configurar evidente inovação recursal, expediente rechaçado pelos Tribunais Superiores, in verbis:
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AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535,
II, DO CPC. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO ARGUIDA
NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. PRECLUSÃO. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A falta de manifestação do Tribunal, em sede de embargos de declaração, acerca de questão que se
revela inovação recursal não constitui vício de omissão 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a preclusão não atinge as condições da ação, mas se opera para alegação de defesas demérito não oferecidas oportunamente em contestação ou objeto de agravo retido não reiterado na apelação. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no Ag 1354283/RS, Quarta Turma, Relator Ministro RAUL
ARAÚJO, DJe 25/06/2015) (Grifos nossos).

Desta feita, o apelo da Autora não deve ser conhecido quanto à matéria sub examine, por fugir
dos limites da lide.
Igualmente, razão assiste à Ré, NORSA REFRIGERANTES S/A, quanto à ausência de interesse recursal da Autora acerca do valor da indenização por danos morais.
Com efeito, denota-se que, o recurso da Autora carece de interesse processual, diante da ausência do binômio necessidade e utilidade, uma vez que, ao contrário do que alega em sua peça recursal, a sentença não lhe foi prejudicial, uma vez que o juízo de piso já havia fixado a condenação
em danos morais no patamar ora requerido pela Autora, qual seja, em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Neste sentido:
APELAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - DECISÃO FAVORÁVEL - NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece da apelação, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0344.14.003039-8/001,
Décima Quinta Câmara Cível, Relator: Des. MAURÍLIO GABRIEL, Publicado em: 15/12/2017).

Portanto, o apelo da Autora não deve ser conhecido quanto à matéria sub examine, por ausência de interesse recursal.
No tocante a alegada legitimidade da genitora da Autora para figurar no polo ativo da demanda, razão assiste às Rés, CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A e NORSA REFRIGERANTES S/A
quanto à preclusão consumativa da matéria.
Na espécie, o Parquet manifestou-se favoravelmente a preliminar de ilegitimidade ativa de
VIVIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, genitora da Autora, requerendo sua exclusão do feito por não
haver comprovação nos autos “de que tenha havido União Estável”, tendo o Magistrado sentenciante
acolhido o opinativo ministerial (ID 8741034/8741035).
Ocorre que existe óbice intransponível a este Juízo rever decisão que declarou a ilegitimidade
da genitora da Autora para figurar no polo ativo da demanda, em razão da preclusão consumativa.
Não há notícia nos autos de que a Autora, irresignada com essa decisão, tenha interposto recurso
contra a mesma, e, em sendo assim, operam-se os efeitos da preclusão, circunstância que implica na
vedação de seu reexame no mesmo processo, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se
operou a preclusão.

Oportuno mencionar que a referida norma é análoga àquela do artigo 473 do Código de processos Civil de 1973, a saber:
Art. 473. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão.

644

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Sobre o tema:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO PARA DENUNCIAÇÃO DA
LIDE INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE DE NOVO EXAME POR JUÍZO DE 1º GRAU. PRECLUSÃO. ART. 473 DO CPC. 1. A denunciação da lide obrigatória não influi na regularidade do
processo, por isso que intervenção coacta por obra da parte, vedada a iniciativa judicial. 2. Deveras, no
processo civil, por força do princípio dispositivo, é vedado ao juiz, nas atividades legadas à iniciativa
da parte, agir ex officio, sendo certo que a recíproca não é verdadeira, podendo o interessado provocar
o juízo nas situações que demandam impulso oficial. 3. Rejeitada a denunciação, é vedado ao juiz, ex
officio, deferi-la a posteriori ou a parte discuti-la por força da preclusão (art. 473 do CPC). É que cediço
em doutrina que: Dispõe o art. 473 que “é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já
decididas, a cujo respeito se operou a preclusão”. Embora não se submetam as decisões interlocutórias
ao fenômeno da coisa julgada material, ocorre frente a elas a preclusão, de que defluem conseqüências
semelhantes às da coisa julgada formal. Dessa forma, as 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. Não se conformando a parte com a decisão interlocutória proferida pelo juiz
(art. 162, § 2°), cabe-lhe o direito de recurso através do agravo de instrumento (art. 522). Mas se não
interpõe o recurso no prazo legal, ou se é ele rejeitado pelo tribunal, opera-se a preclusão, não sendo
mais lícito à parte reabrir discussão, no mesmo processo, sobre a questão. A essência da preclusão,
para Chiovenda, vem a ser a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual pelo fato de
se haverem alcançado os limites assinalados por lei ao seu exercício. Decorre a preclusão do fato de ser
o processo uma sucessão de atos que devem ser ordenados por fases lógicas, a fim de que se obtenha
a prestação jurisdicional, com precisão e rapidez. Sem uma ordenação temporal desses atos e sem um
limite de tempo para que as partes os pratiquem, o processo se transformaria numa rixa infindável.
Justifica-se, pois, a preclusão pela aspiração de certeza e segurança que, em matéria de processo, muitas vezes prevalece sobre o ideal de justiça pura ou absoluta. Trata-se, porém, de um fenômeno interno,
que só diz respeito ao processo em curso e às suas partes. Não atinge, obviamente, direitos de terceiros
e nem sempre trará repercussões para as próprias partes em outros processos, onde a mesma questão
venha a ser incidentalmente tratada A preclusão classifica-se em temporal, lógica e consumativa, a
saber: (...) Preclusão consumativa: É a de que fala o art. 473. Origina-se de “já ter sido realizado um
ato, não importa se com mau ou bom êxito, não sendo possível tornar a realizá-lo” Se, por exemplo,
a questão preliminar sobre a pretendida revelia do demandado, ou o requerimento de perícia foi solucionado, na fase de saneamento processual, não será possível à parte reabrir discussão em torno dessa
matéria, na apelação, salvo se pendente agravo tempestivamente interposto (pois, então, não terá havido preclusão). (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto, Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense,
Rio de Janeiro, 2003, 39ª Edição, p. 480-481) 4. Recurso especial conhecido e desprovido. (STJ, 3ª
Turma, REsp 865462/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 08/03/2012; RSTJ 25/430).
(STJ, REsp 785823/MA, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, DJe 15/03/2007) (Grifos nossos).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Execução de astreintes. 2. A matéria referente aos honorários da execução das astreintes já foi analisada pelo STJ no RESP 1.162.258/GO, que
reconheceu a preclusão consumativa acerca da matéria pela falta de recurso de BUNGE FERTILIZANTES S/A.
3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ainda que a questão seja de ordem pública, é imperioso
o reconhecimento da preclusão consumativa, se esta tiver sido objeto de decisão anterior definitivamente julgada (AgRg no AREsp 264.238/RJ, 4ª Turma, DJe de 18/12/2015), o que impede nova apreciação do tema pelo princípio da inalterabilidade da decisão judicial (arts. 493, 494 e 507 do CPC/15).
4. Agravo interno provido para restabelecer os honorários em 10% do valor da execução. (STJ, AgInt
nos EDcl no AREsp 1167255/GO, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 01/07/2020)
(Grifos nossos).

Portanto, o apelo da Autora não deve ser conhecido quanto à matéria sub examine, por força
da preclusão consumativa.
No mais, verificadas as condições de admissibilidade dos recursos em apreço, deles conheço
e passo a apreciar as matérias devolvidas a esse Sodalício.
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Como já relatado, cuidam-se de Apelações simultâneas interpostas por CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A, LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A,
NORSA REFRIGERANTES S/A e S. P. D. S., representada por sua genitora VIVIANE DE OLIVEIRA PEREIRA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo da
Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação de Indenização por Ato Ilícito Causado por Acidente
de Trânsito proposta pela menor S. P. D. S., julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da
inicial, nos seguintes termos:
Sendo assim, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, extingo o processo com resolução
do mérito, julgando procedente em parte o pedido, para o fim de CONDENAR, solidariamente, os
acionados:
A) a pagar indenização, correspondente a uma pensão mensal à autora, arbitrada em 1/3 (um terço)
do salário mínimo, desde a data do fato até a data em que a autora completar 24 (vinte e quatro) anos
de idade, se matriculada em instituição de ensino superior. A quantia deve ser atualizada pelo INPC,
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ)e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao
mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Deve o réu constituir capital, a fim
de assegurar a satisfação do crédito da autora, nos termos da Súmula 313 do STJ. B) a pagar à parte
autora o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado pelo
INPC a partir da data de hoje (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao
mês desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). C) a restituir as despesas com funeral, no importe de R$ 1.660,00 (um mil seiscentos e sessenta reais), atualizada pelo INPC e acrescida
de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a data do efetivo prejuízo. Condeno, por fim, a parte ré
ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, os quais fixo em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação. Publique-se, registre-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado
e o pagamento das custas processuais, cumpram-se as diligências necessárias e, nada mais havendo,
arquivem-se os autos.

Suscitou LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Entrementes, não lhe assiste razão.
Não há que se falar em ausência de fundamentação quando se encontram devidamente apontadas na decisão, as razões de fato e de direito que formaram o convencimento motivado do Magistrado
de primeiro grau a julgar parcialmente procedente a ação, mesmo que de forma concisa, cumprindo,
assim, a exigência constitucional da motivação das decisões judiciais.
Por outro lado, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
ID 9449716:
(…) o recorrente confunde, aqui, mero inconformismo com total ausência de fundamentação. Aliás, o
direcionamento argumentativo adotado já deixa
claro que a insurgência diz respeito a valoração da prova (boletim de ocorrência x prova testemunhal),
o que nada se relaciona com falta de motivação.

Por tais razões, supera-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
No que concerne à alegada ilegitimidade passiva das Rés, CERVEJARIAS KAISER
BRASIL S/A e LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A, reserva-se a sua apreciação com o mérito, em razão de confundir-se com este, ensejando o julgamento simultâneo.
Submete-se à apreciação desta Corte a discussão sobre o pedido de indenização por danos
materiais e morais, decorrentes de acidente de trânsito que causou a morte da vítima.
Colhe-se dos autos que no dia 09/02/2010, o Sr. Sandro Barbosa de Souza, genitor da Autora,
trafegava na Rodovia BA 526 Cia-Aeroporto, próximo a rotatória, quando foi atingido transversalmente por um caminhão, cuja colisão deixou o seu veículo partido ao meio e resultou no falecimento

646

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

do mesmo no local (ID 8740836, ID 8740821, ID 8740829, ID 8740831, ID 8740832, ID 8740833, ID
8740834, ID 8740823, ID 8740835 e ID 8740837).
Em razão do sinistro, foi proposta a presente postulação, objetivando indenização por danos
materiais e morais, uma vez que o de cujus proporcionava à Autora, que a época tinha menos 05 (cinco) anos de idade, “todo o sustento e condições para uma vida digna”.
Da análise acurada dos autos, entendo que não há reparo a ser feito na sentença, vez que a
ocorrência do evento está claramente comprovada pelo Boletim de Acidente de Trânsito e pelas provas carreadas aos autos.
É de bom alvitre mencionar a disposição do caput do art. 927, do Código Civil, disciplina que:
“Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Ao tratar da Responsabilidade Civil Subjetiva no art. 927, faz remissão ao seu artigo 186:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano
a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Assim, a responsabilidade civil decorre de uma ação ou omissão, dolosa ou culposa, cuja
consequência seja a produção de um prejuízo e para que surja o dever de indenizar é mister que concorram três elementos: o dano, a conduta culposa e o nexo causal entre os dois primeiros.
Deflui da referida norma legal que o dever de indenizar decorre do prejuízo causado a outrem,
atribuindo, AGUIAR DIAS, a obrigação ressarcitória à:
“falta de diligência na observância da norma de conduta, isto é, o desprezo por parte do agente do
esforço necessário para observá-la, com resultado não objetivado, mas previsível, desde que o agente
se detivesse na consideração das consequências eventuais de sua atitude” (Da Responsabilidade Civil,
Forense, 6ª ed., nº 65).

RUI STOCO (Tratado de Responsabilidade Civil, 5ª ed., Revista dos Tribunais, 2001, p. 89/90)
ensina que:
“A noção da responsabilidade pode ser haurida da própria origem da palavra, que vem do latim respondere, responder a alguma coisa, ou seja, a necessidade que existe de responsabilizar alguém por
seus atos danosos. Essa imposição estabelecida pelo meio social regrado, através dos integrantes da
sociedade humana, de impor a todos o dever de responder por seus atos, traduz a própria noção de
Justiça existente no grupo social estratificado”.

Extrai-se desses conceitos que se configura a culpa do agente quando ele age sem a devida
cautela, deixando de tomar as precauções ditadas pela experiência ordinária como aptas a prevenir
eventos danosos, evitando o óbito da vítima.
O argumento de que o dano decorreu por culpa exclusiva da vítima não se presta a romper o
nexo de causalidade constatado.
Leciona, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, in “Responsabilidade Civil”, 1986,
Leud, p. 120:
“... no ato ilícito, não basta o dano, mas impõe-se provar também a culpa do agente, para se lhe atribuir
a responsabilidade civil (Código Civil”, art. 159).”

647

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

Corroboro com o entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante no sentido de que “todos os elementos de prova convergem para a procedência, ainda que parcial, dos pedidos vertidos na
inicial”. Para evitar desnecessária tautologia, passo a transcrever a decisão recorrida:
Depreende-se do Boletim de Ocorrência de fl. 40, a ocorrência do acidente noticiado, com a instauração de inquérito policial para apuração do delito de homicídio culposo. A certidão de óbito de fl.
49 atesta que o Sr. Sandro faleceu em 09/02/2010, em virtude de “politraumatismo, secundário ação
contundente, acidente de veículo”. Consta do Relatório de Acidente de Trânsito de fl. 46 que, segundo
o que foi observado no local do sinistro, presume-se que o “V-1”, que estaria sendo conduzido pelo
Sr. Carlos, “cruzou a via colidindo transversalmente com o V-2, causando danos materiais e vítima
fatal”. As matérias jornalísticas acostadas às fls. 51/52 pontuam que o carro de passeio ficou totalmente destruído após ser atingido por um caminhão da Bavária. A testemunha ouvida em audiência, Sr.
Antônio Carlos de Jesus, funcionário da NORSA, contradisse a versão apresentada pela parte autora,
asseverando que o Sr. Sandro teria invadido a pista contrária, de modo que a colisão teria ocorrido na
faixa onde se encontrava o caminhão. Em consulta ao Sistema SAJ, observo que o Ministério Público
ofereceu denúncia contra o Sr. Carlos André, imputando-lhe o delito tipificado no art. 302 do Código
de Trânsito Brasileiro (“Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor”). O processo está
suspenso, em virtude da revelia do réu, citado por edital (Ação Penal de nº 0394769-55.2013.8.05.0001).
Analisando o conjunto probatório, entendo que o depoimento da testemunha Antônio Carlos não se
revela contundente, mormente quando em confronto com as demais provas produzidas, a exemplo do
Relatório de Acidente de Trânsito e croqui, os quais indicam que o condutor do caminhão teria invadido a contramão, atingindo o carro dirigido pela vítima. Registro que, em verdade, não há informação
clara se a vítima utilizava cinto de segurança, eis que o relatório de fl. 47 contém a observação: “cinto
de segurança/capacete: ignorado”. A partir das provas coligidas, tenho que o impacto, por si só, foi
apto e determinante para a causa do evento “morte”, que não poderia ser evitada ou minorada caso
o veículo da vítima fosse novo/seminovo. Feitas tais considerações, tenho que todos os elementos de
prova convergem para a procedência, ainda que parcial, dos pedidos vertidos na inicial, levando-se em
conta, também, que a parte requerida não produziu provas suficientes do fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor. (ID 8741092).

O boletim de ocorrência, o atestado de óbito e demais documentos dos autos, confirmam as
lesões e a morte da vítima, como consequência do acidente provocado pelo condutor do veículo causador do evento danoso, estando, pois, dessa forma evidenciados os três elementos ensejadores da
responsabilidade civil: o dano, a ilicitude e o nexo causal.
Não há dúvida da ocorrência do acidente fatal que ceifou a vida da vítima, tampouco restou
provado que o de cujus concorreu para o aludido sinistro.
Nesse sentido, adiro ao entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante de que, “Uma
vez provada a responsabilidade do condutor do veículo, Sr. Carlos André, responderá solidária e objetivamente a proprietária do bem, LM Transportes, a empregadora do condutor, Norsa Refrigerantes
e a fabricante CERVEJARIAS KAISER” (ID 8741092).
É incontroverso nos autos que a LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E
COMERCIO S/A é a proprietária do veículo envolvido no acidente, que estava locado à NORSA REFRIGERANTES S/A, corré no presente feito. Assim sendo, a locadora possui responsabilidade civil
solidária nos termos do enunciado sumular nº 492 do STF.
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos
por este causados a terceiro, no uso do carro locado.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF. LOCADORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 492/STF. DANOS
MORAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Se
o conteúdo normativo contido nos dispositivos apresentados como violados não foi objeto de debate
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pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do
recurso especial. Incidem, na espécie, os rigores das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. É vedado em
recurso especial o reexame das circunstâncias fáticas da causa, ante o disposto no enunciado n. 7
da Súmula do STJ: “A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial.” 3. O
acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte no sentido de ser solidária a
responsabilidade da locadora pelos danos causados a terceiro pelo uso de veículo locado. Incidência
da Súmula n. 492 do STF. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 951119/SP, Terceira Turma, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, DJe 28/10/2016) (Grifos nossos).
AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo
responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando
que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo
perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a
responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação
do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO
DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo
pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula
eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1256697/SP, Quarta Turma, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
19/05/2017) (Grifos nossos).

Com tais considerações, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVICOS E COMERCIO S/A.
Igualmente, não subsiste a alegada ilegitimidade passiva da Ré, CERVEJARIAS KAISER
BRASIL S/A.
Corroboro com o entendimento esposado pelo Magistrado sentenciante de que há uma obrigação de solidariedade entre todos os participantes da cadeia de fornecimento. Para evitar desnecessária
tautologia, passo a transcrever a decisão recorrida (ID 8741092):
Há, pois, responsabilidade objetiva do fornecedor quando o fato do produto ou serviço decorre de situação relacionada com a organização da empresa, ligada aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor. No caso dos contratos de distribuição de bebidas, tem-se que a fabricante é responsável pelos
danos ocasionados, em virtude de acidente de trânsito causado por condutor de caminhão estampado
com a marca da empresa, que realizava a distribuição da mercadoria por ela produzida. A distribuição
das bebidas revela-se mera etapa da cadeia de consumo, com vistas à concretização do objetivo final,
que é a inserção das mercadorias no mercado. Desse modo, a atividade de distribuição das bebidas não
se mostra alheia ao objeto comercial da fabricante.

Arrematando tal entendimento, como bem asseverado pela douta Procuradoria de Justiça,
quanto a legitimidade das CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A (ID 8741092):
(...) não há como refutar a pertinência subjetiva da mesma para figurar no polo passivo da relação
processual, vez que demonstrado interesse jurídico na relação substancial, decorrente da teoria da
aparência e da cadeia econômica da qual participa, sendo que o veículo envolvido no acidente exibia a
marca relacionada a cervejaria em cuido, cabendo lembrar que a NORSA REFRIGERANTES LTDA é
a distribuidora exclusiva de seus produtos. Ou seja, como dito na sentença, a distribuição das bebidas
revela-se mera etapa da cadeia de consumo, com vistas à concretização do objetivo final, que é a inserção das mercadorias no mercado. Desse modo, a atividade de distribuição das bebidas não se mostra
alheia ao objeto comercial da fabricante.
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Em igual acepção ao quanto aqui sedimentado, colhe-se os seguintes precedentes jurisprudenciais em processos análogos:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS
INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA. ATROPELAMENTO DURANTE A
ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO
SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. 1. No âmbito do direito
consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual). 2. É objetiva a responsabilidade
do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação
do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo
ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica força maior ou caso fortuito externo. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a
responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se
beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação. 4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações
sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam
a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações
jurídicas (Princípio da Aparência). 5. No caso dos autos, a primeira ré, entregadora do botijão de gás
de cozinha - GLP, é responsável pelo dano, uma vez que o evento fora causado por atropelamento por
caminhão de sua propriedade, no momento em que prestava o serviço de entrega (serviço defeituoso,
portanto). 6. Ainda, em relação à segunda ré (ULTRAGAZ), fabricante do produto entregue, sua responsabilidade apoia-se na teoria da aparência, haja vista tratar-se de situação em que o serviço identifica-se
com o próprio produto. É que não interessa ao consumidor saber qual a empresa efetivamente entrega o
botijão de gás em sua residência, importando, sobremaneira, o fato de o GLP ser “produzido” pela ULTRAGÁS. Essa marca é que, aos olhos do consumidor, confere identidade ao produto e ao mesmo tempo
ao serviço a ele diretamente ligado. 7. Como regra, a pensão mensal devida aos pais pela morte do filho
deve ser estimada em 2/3 do salário mínimo a partir da data em que a vítima completaria 14 anos até os
seus 25 anos de idade, e, após, reduzida para 1/3, haja vista a presunção de que a vítima constituiria seu
próprio núcleo familiar, até a data em que o de cujus completaria 65 anos. 8. É entendimento pacífico
desta Corte que os embargos infringentes, quando não conhecidos por serem incabíveis, não suspendem
nem interrompem o prazo para a apresentação do recurso, que é contado a partir da data da publicação
do acórdão embargado. 9. Recurso especial de COMPANHIA ULTRAGÁZ S.A. parcialmente provido,
apenas no que se refere ao pensionamento. Agravo em recurso especial de W. BIANCHI COMÉRCIO
DE GÁS LTDA. a que se nega provimento. (STJ, REsp 1358513/RS, Quarta Turma, Relator Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 04/08/2020) (Grifos nossos).
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. NÃO EXISTÊNCIA. FATO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. CONSUMIDOR
POR EQUIPARAÇÃO. BYSTANDER. APLICAÇÃO. CDC. POSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO.
SOLIDARIEDADE. 1. Ação ajuizada em 02/08/2010. Recurso especial interposto em 29/08/2014 e
atribuído a este Gabinete em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em determinar: (i) se é
correta a aplicação da legislação consumerista à hipótese dos autos, em que o recorrido foi lesionado
por garrafas quebradas de cerveja deixadas em via pública; e (ii) se é possível a solidariedade entre a
recorrente, fabricante de cervejas, e a interessada, então sua distribuidora, responsável por deixar as
garrafas quebradas em calçada pública. 3. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão
ou contradição nas razões recursais enseja a não violação ao disposto no art. 535 do CPC/73. 4. Para
fins de tutela contra acidente de consumo, o CDC amplia o conceito de consumidor para abranger
qualquer vítima, mesmo que nunca tenha contratado ou mantido qualquer relação com o fornecedor. 5.
Na hipótese dos autos, exsurge a figura da cadeia de fornecimento, cuja composição não necessita ser
exclusivamente de produto ou de serviços, podendo ser verificada uma composição mista de ambos,
dentro de uma mesma atividade econômica. 6. Conforme jurisprudência deste Tribunal, a responsa-
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bilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária, nos termos dos arts.
7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC. 7. No recurso em julgamento, por sua vez, verifica-se uma cadeia
de fornecimento e, assim, impossível de afastar a legislação consumerista e a correta equiparação do
recorrido a consumidor, nos termos do art. 17 do CDC, conforme julgado pelo Tribunal de origem.
8. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ, REsp 1574784, Terceira Turma, Relatora Ministra
NANCY ANDRIGHI, DJe 25/06/2018) (Grifos nossos).

No que diz respeito ao dano moral, este é passível de deferimento, portanto, não pode ser afastado em face do sofrimento experimentado pela Autora pela morte de seu genitor.
Quanto à fixação do valor da indenização moral, Maria Helena Diniz esclarece que, na avaliação do dano imaterial, o órgão judicante deverá estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na capacidade econômica do responsável.
Acrescenta que, na reparação do dano extrapatrimonial, o juiz determina por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização, que deverá corresponder
à lesão e não ser equivalente, por ser impossível tal equivalência. Salienta que a reparação pecuniária desse dano é um misto de pena e satisfação compensatória, não se podendo negar sua função:
1- penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e 2- compensatória, sendo uma satisfação que
atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de
dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo assim, em parte, seu sofrimento.
Conclui que fácil é denotar que o dinheiro não terá na reparação do dano em tela uma função
de equivalência própria do ressarcimento do dano patrimonial, mas um caráter, concomitantemente,
satisfatório para a vítima e lesados e punitivo para o lesante, sob uma perspectiva funcional (Entrevista publicada na “Revista Literária de Direito”, número 09, Janeiro/Fevereiro de 1996, pp. 7/14).
Apreende-se da doutrina de Caio Mário da Silva Pereira que na reparação do dano moral 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 o “pretium doloris”, porém o meio de lhe oferecer a 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 dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa (“Da Responsabilidade
Civil”, 5ª ed., Forense: Rio, 1994, pp. 317 e 318).
Carlos Alberto Bittar também ensina que, na fixação do “quantum” devido, a título de dano moral,
deve o julgador atentar para: a) as condições das partes; b) a gravidade da lesão e sua repercussão; e c)
as circunstâncias fáticas. Ressalta que lhe parece de bom alvitre analisar-se primeiro: a) a repercussão na
esfera do lesado; depois, b) o potencial econômico-social do lesante; e c) as circunstâncias do caso, para
finalmente se definir o valor da indenização, alcançando-se, assim, os resultados próprios: compensação a
um e sancionamento a outro (“Reparação Civil por Danos Morais: A Fixação do Valor da Indenização”,
Revista de Jurisprudência dos Tribunais de Alçada Civil de São Paulo, v. 147, set./out. 1994, p. 11).
É evidente que a indenização por dano moral não pode servir como fonte de enriquecimento
do beneficiário. Todavia, também não deve consubstanciar incentivo à permanente reincidência do
responsável pela prática do ato ilícito.
Saliento, ainda, que o art. 944, do CCB/2002, exige a observância do critério da proporção no
arbitramento:
“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso, do exame de suas circunstâncias, verifico que a vítima era feirante, portanto, pessoa de condição socioeconômica digna e aparentemente modesta, enquanto a Autora foi qualificada
como estudante.
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Com efeito, foi deferida em favor da parte Autora a indenização por danos morais no valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser pago pelas Rés.
A indenização por danos morais, como se sabe, não tem natureza de recomposição patrimonial, objetivando, em verdade, proporcionar ao lesado uma compensação pela dor sofrida, sempre tendo por norte sua condição sócio-econômica. Não pode, portanto, levar ao enriquecimento sem causa.
No presente caso, o quantum arbitrado mostra-se suficiente considerando-se a repercussão e a
dimensão do constrangimento, as consequências do fato e a situação econômica das partes, na forma
de compensação pecuniária sem configurar enriquecimento indevido.
Quanto à condenação por danos materiais, alusiva ao valor da pensão mensal, essa não deve
ser mantida nos moldes arbitrados pela sentença revisanda. A pensão por morte é benefício de caráter
substitutivo, destinado a prover as necessidades do dependente (a filha da vítima) na ausência de seu
mantenedor.
Consoante o artigo 948, inciso II, do Códi04go Civil, a indenização por dano material consiste
na prestação de alimentos às pessoas a quem o morto os devia, levando-se em conta a provável duração da sua vida, razão pela qual os danos materiais devidos devem corresponder ao valor auferido
mensalmente pela vítima, descontado percentual equivalente a 1/3 (um terço), que se presume seria
gasto com seu próprio sustento.
Nesse sentido:
RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA.
PENSIONAMENTO. MORTE DE FILHO(A) DE COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CABIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO
MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE. 1. Colisão
entre trem e automóvel em passagem de nível que, embora ocasionada por imprudência do motorista
do automóvel, poderia ter sido evitada se no local houvesse sinalização adequada, impõe também à
concessionária de transporte ferroviário a responsabilidade civil perante terceiro prejudicado, uma
vez que a sinalização de ferrovias relaciona-se com o negócio de exploração de transporte ferroviário. 2. A ocorrência de culpa concorrente conduz à fixação das indenizações por danos materiais
e morais de forma proporcional. 3. Cabível a indenização por luto, que dispensa comprovação das
despesas, quando fixada em parâmetro compatível. 4. Em caso de responsabilidade extracontratual,
os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ). 5. Possível o pagamento
do 13º salário apenas quando comprovado que a vítima exercia atividade remunerada. 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. 8. Inviável a cobrança
de juros compostos quando a obrigação de indenizar resultar de ilícito de natureza eminentemente
civil. 9. A revisão de indenização por danos morais só é possível em recurso especial quando o valor
fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo a ponto de maltratar o art. 159 do Código Civil
de 1916. Fora essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.
10. Cabível a constituição de capital ou caução fidejussória como previsto na Súmula n. 313 do STJ:
“Em ação de indenização, procedente o pedido, é necessária a constituição de capital ou caução
fidejussória para a garantia de pagamento da pensão, independentemente da situação financeira do
demandado”. 11. Recurso especial conhecido em parte e provido. (STJ, REsp nº 853921/RJ, Quarta
Turma, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/05/2010) (Grifos nossos).
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É claro, pelo contexto fático probatório dos autos, que a vítima era trabalhador autônomo (feirante), sobrevivendo do que vendia, não se tratando, portanto, de trabalhador assalariado com remuneração mensal fixa. Assim, o pensionamento deve ser majorado para 2/3 do salário mínimo, por se
tratar de única filha do de cujus e que dependia economicamente dele, sendo devido a partir do evento
danoso até a data em que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos.
Em igual acepção ao quanto aqui sedimentado, colhe-se os seguintes precedentes jurisprudenciais em processos análogos:
APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - MORTE DO GENITOR - PENSÃO POR
MORTE - VALOR - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. É devida pensão mensal
ao filho menor, pela morte de genitor, no valor de 2/3 (dois terços) do salário percebido pelo (a) falecido (a), devendo se estender até os 25 (vinte e cinco) anos. Na fixação da reparação por dano moral,
incumbe ao julgador, ponderando as condições do ofensor, do ofendido, do bem jurídico lesado e aos
critérios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar o valor da indenização que seja suficiente a
recomposição dos prejuízos, sem importar enriquecimento sem causa da parte. (TJMG, Apelação
nº 10567120048804001, Relator Des. MARCO AURELIO FERENZINI, Publicado em 29/11/2019)
(Grifos nossos).
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. FUGA DE PACIENTE DO HOSPITAL. MORTE. ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA
DA ADMINISTRAÇÃO DO HOSPITAL. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. PENSÃO POR MORTE CABÍVEL CONFORME PARÂMETROS DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO STJ. INDENIZAÇÃO DANO MORAL. Trata-se de
ação de indenização decorrente do falecimento do Sr. Edmilson, quando estava internado, sob os
cuidados do Hospital mantido pelo município réu, evadiu-se do local, sendo posteriormente encontrado morto, por causa desconhecida, dentro da fossa séptica do prédio. Demonstrada a omissão
estatal no tocante ao fornecimento de meios indispensáveis para garantir a incolumidade física da
vítima, que estava sob guarda e responsabilidade da autoridade médica estadual, subjaz, por conseguinte, o dever de indenizar. A responsabilidade do hospital decorre da cláusula de incolumidade,
por meio da qual o estabelecimento assume o dever de preservar o enfermo contra todo e qualquer
acidente. De acordo com a jurisprudência do STJ, o parâmetro utilizado para apuração da pensão
vitalícia aos herdeiros, quando não se comprova o rendimento do de cujus, é de 2/3 do salário mínimo. O dano moral decorre do próprio acidente, sendo desnecessária prova efetiva do sofrimento
do autor. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve representar uma compensação à vítima e também uma punição ao ofensor. A majoração do valor dos danos morais para R$
200.000,00 (duzentos mil reais), é consentâneo com a natureza da lesão extrapatrimonial sofrida,
que não se revela ínfima nem elevada, senão razoável. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU IMPROVIDO. (TJBA, Apelação
nº 00098037220108050250, Terceira Câmara Cível, Relatora Desª JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em 08/08/2017) (Grifos nossos).

Em consequência de não serem conhecidos os valores percebidos mensalmente pelo de cujus,
obstaculizada resta a condenação das Rés quanto aos eventuais lucros cessantes.
Por outro lado, escorreitamente, o juízo a quo determinou a restituição do valor despendido a
título de despesas com funeral.
O simples fato do recibo não constar no nome da Autora, não obsta o seu recebimento. A
autora era menor de idade à época do evento danoso, incapaz para prática dos atos civis, tendo sido
assistida por sua genitora no referido ato.
Em relação ao abatimento dos valores percebidos a título de indenização securitária, decorrente do seguro DPVAT, omitiu-se o juiz a quo de apreciar a matéria suscitada em sede de contestação.
A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou justamente no
sentido da possibilidade de dedução do valor da indenização por dano moral da quantia do seguro
obrigatório (DPVAT), a saber:
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. “O valor do
seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada (Súmula 246/STJ), sendo
que essa dedução efetuar-se-á mesmo quando não restar comprovado que a vítima tenha recebido o
referido seguro. Precedentes” (EDcl no AgRg no AREsp 127.317/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015.) 2. Agravo interno a que
se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 935136/DF, Quarta Turma, Relator Ministro ANTÔNIO
CARLOS FERREIRA, DJe 29/11/2016) (Grifos nossos).

Desse modo, deve ser decotado do valor indenizatório a quantia percebida de R$ 13.500,00
(treze mil e quinhentos reais), estabelecida pela Lei nº 6.194/74, alterada pela Lei nº 11.945/09, a fim
de evitar o bis in idem (Súmula 246 do STJ).
Ante o exposto, VOTO no sentido de NÃO CONHECER o recurso da Autora de ID 8741139,
por ser manifestamente inadmissível; ACOLHER as preliminares de inovação recursal, de ausência
de interesse recursal e preclusão consumativa, rejeitando as demais prejudiciais suscitadas, e, no mais,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS
SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A, CONHECER EM PARTE e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso da Autora de ID 8741113 e CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos
da CERVEJARIAS KAISER BRASIL S/A e da NORSA REFRIGERANTES S/A e, para majorar o
pensionamento mensal para 2/3 do salário mínimo, devido a partir do evento danoso até a data em
que a Autora completar 25 (vinte e cinco) anos, e decotar do valor indenizatório a título de danos morais a quantia percebida de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), alusiva ao seguro obrigatório
percebido, mantendo incólume a sentença recorrida em seus demais termos.
*****
(TJBA – Apelação nº 0546403-30.2015.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desa. Gardênia Pereira Duarte, Julgado em 22/06/2021)
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. ESCOLA MILITAR. PUNIÇÃO
AO ALUNO. UTILIZAÇÃO DE COTURNO QUANDO O RECOMENDADO
ERA SAPATO. EXCLUSÃO DOS QUADROS DO ALUNADO. SENTENÇA
QUE DECLAROU NULO O ATO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DO
ESTADO DA BAHIA. APELO DE FLS. 110/115. AUSÊNCIA DE INVASÃO DO
PODER JUDICIÁRIO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. PUNIÇÃO
EXAGERADA PARA A CONDUTA. ALUNO QUE NÃO POSSUI OUTRAS
IRREGULARIDADES COMPORTAMENTAIS. EXCELENTES NOTAS.
CONDUTA QUE OFENDE O DEVER À EDUCAÇÃO. EXAGERO E DESPROPORCIONALIDADE IDENTIFICADOS. ATO QUE DEVE SER ANULADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. APELO DE FLS.
116/134. CONDENAÇÃO DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO DO ESTADO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. DEFENSORIA VINCULADO AO
MESMO ENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA
INTACTA. APELO DESPROVIDO.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0546403-30.2015.8.05.0001,
de Salvador, em que são partes, como Apelante/Apelado ESTADO DA BAHIA e como Apelado/
Apelante RUDIVAM ALVES FERREIRA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas
razões seguintes.
RELATÓRIO
Ao relatório da sentença de fls. 84/89, acrescento tratarem-se de Apelações Cíveis de fls.
110/115 e fls. que buscam a reforma da r. decisão que julgou parcialmente procedente o feito “para
confirmar a tutela antecipada e determinar a anulação do ato administrativo que decidiu pela não
permanência do Autor no Colégio da Policia Militar do Estado da Bahia (Lobato).”
Em seu mérito recursal (fls. 110/115) o Estado da Bahia, ora Apelante, afirma ser necessária a
alteração do entendimento expresso na mencionada decisão, aduzindo, para tanto que o ato impugnado é legal, pois “os Colégios da Polícia Militar são regidos por um regulamento disciplinar e um regimento interno próprios, dos quais ficam cientes e com eles aquiescem todos os pais e responsáveis
de alunos no ato da matrícula.” Diante disso, segundo seu ponto de vista, não poderia o Recorrido
alegar desconhecimento das regras comportamentais impostas.
Diante disso, conclui que “a decisão do Conselho Disciplinar, contraindicando a permanência
da parte Autora no Colégio da Polícia Militar se mostra inteiramente válida, legítima e regular, não
havendo nela nenhuma mácula que possa invalidá-la. Por outro lado, não cabe ao Poder Judiciário
substituir a decisão administrativa regularmente adotada, sobre pena, inclusive, de desrespeito e
violação ao art. 2º da CF/88, que assegura a independência e a harmonia dos Poderes Judiciário,
Executivo e Legislativo.”
Noutra perspectiva, aduz que não pode o Poder Judiciário interferir no mérito da decisão
administrativa por se tratar de ato discricionário e que “o ato de punição em questão encontra-se na
esfera da conveniência e oportunidade da Administração Pública, não podendo, assim, ser apreciado
pelo Judiciário”.
Ausente preparo em face da imposição legal.
Contrarrazões às fls. 150/157.
Por sua vez, a Apelação de fls. 116/134 pleiteia a reforma da r. decisão no que se refere à condenação em honorários advocatícios, aduzindo, em síntese que, segundo seu ponto de vista, não poderia
haver a imposição da súmula 421 do STJ ao presente caso. Seria, portanto, possível, a condenação
do Estado em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, pois, em 30/06/2017, quando
do julgamento do AR 1937 AgR, pelo Pleno do STF, foi reconhecida a possibilidade de condenação
da Fazenda Pública ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a
Defensoria litiga contra ente público do qual faz parte.
Em assim sendo, afirma ser possível a condenação em honorários cujo valor deverá ser revertido para o fundo vinculado à defensoria pública.
Ausente preparo em face da imposição da gratuidade judiciária.
Contrarrazões devidamente apresentadas às fls. 150/157.

655

BAHIA FORENSE ELETRÔNICA

VOTO
No que se refere ao mérito da apelação em questão, a insurgência do recorrente volta-se exclusivamente à impossibilidade de ingerência por parte do Poder Judiciário no ato administrativo por
envolver o seu mérito e diante da existência de conhecimento prévio por parte do Apelado da forma
comportamental aceita.
Apesar de, de fato, o Poder Judiciário não alcançar o mérito administrativo, sob pena de intervenção e desequilíbrio da separação dos poderes. Ocorre, porém, que cabe ao Poder Judiciário a fiscalização da validade dos atos e da conduta porventura abusiva praticada pela Administração pública,
situação esta configurada no presente feito.
Assim como consignado na decisão de primeiro grau, não foi possível observar qualquer comportamento por parte do ora Recorrido que ensejasse a aplicação da punição perpetrada pelo Poder Público. Trata-se de ato repressor de grande incidência para representar uma conduta sem maiores danos.
Aliás, como se observa do art. 17, há gradação de punições que devem ser aplicadas ao aluno faltoso.
No caso em questão não há elementos que conduzam à conclusão da validade da aplicação de
pena de tamanha envergadura para um aluno que não apresenta acúmulo de comportamento dissonantes e, ao contrário, traz em seu histórico notas qualificadas como altas, demonstrando sua disciplina e
atendimento dos elementos de aprendizados necessários. Em assim sendo, adere-se integralmente ao
quanto mencionado pelo D. Julgador de primeiro grau quando afirma que:
Neste diapasão, depreende-se que malgrado tenha seguido todos os procedimentos previstos
para apuração do fato, a instituição de ensino deixou de observar as atenuantes inerentes ao caso
concreto. Outrossim, não obteve êxito em enquadrar o ato praticado pelo aluno nas hipóteses de faltas
eliminatórias passíveis de exclusão disciplinar.
Ademais, o contexto fático dos autos, quando analisado sob a luz da constituição Federal do
Brasil prevê que cabe ao Estado assegurar o direito à educação, não sendo razoável admitir que um
aluno venha a ser privado de prosseguir estudando, sobretudo no 3º ano do ensino médio, por conduta
que poderia ter sido reprimida por meio de punições menos gravosas. Neste sentido, o art. 205 da
nossa Carta Magna.
Portanto, não se trata de intervenção do Poder Judiciário sob atos do Poder Público, mas, sim,
da manutenção da integridade deste ato com o atendimento dos parâmetros da razoabilidade, conforme sempre deveria ser atendido. No caso em questão, é flagrante o rompimento deste princípio diante
da desproporcionalidade da conduta punitiva aplicada na situação em comento.
Em assim sendo, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se intacta a r. decisão em todos os
seus fundamentos.
DA APELAÇÃO DE FLS. 116/134.
Possui, o STJ, entendimento consolidado e espelhado em sua súmula 421 acerca da impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da defensoria pública quando litigante
com a administração pública à qual é vinculada.
O referido entendimento sumulado está fundado na existência de confusão patrimonial entre
credor e devedor nas hipóteses em que o Distrito Federal, sucumbente na demanda, é condenado a
pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual patrocina a parte vencedora da ação.
A confusão patrimonial existente no caso é estabelecida pelo art. 381 do Código Civil, que
determina: “Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de
credor e devedor”.
As Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 conferiram e reconheceram a autonomia da Defensoria Pública. Em razão disso, há entendimentos jurisprudenciais no sentido de que
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os recursos patrimoniais da Defensoria não mais se confundiriam com os provenientes do ente federativo em que atua. Contudo, filio-me à posição contrária.
Insta salientar que a EC 45/2004 inseriu na Constituição Federal – art. 134, § 2º – a autonomia
das Defensorias Públicas Estaduais. Por sua vez, mesmo após a alteração promovida pela referida
emenda, o STJ editou, no ano de 2010, a Súmula 421, que determina a impossibilidade de condenação
do ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública a ele pertencente.
Dessa forma, o reconhecimento da autonomia da Defensoria Pública não foi óbice, à época,
para a pacificação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive por meio de edição de súmula.
Neste sentido, destaca-se o entendimento pacificado neste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO DEVIDOS PELO ESTADO
À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Defensoria Pública é órgão do Estado, por
isso que não pode recolher honorários sucumbenciais decorrentes de condenação contra a fazenda em
causa patrocinada por Defensor Público. 2. Confusão. 3. Aplicação do art. 1.049 do Código Civil no
sentido de que há confusão entre a pessoa do credor e a do devedor, posto que a Fazenda Pública não
poderá ser reconhecida como obrigada para consigo mesma. 4. De acordo com a Súmula 421 do STJ,
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público à qual pertença.” 5. Nos casos onde a sucumbência recaia sobre o ente estatal
a qual pertença a Defensoria Pública Estadual, não há a possibilidade da condenação em honorários.
6. O artigo 134, § 1º e 2º da CF/1988, que conferiu autonomia funcional e administrativa à Defensoria
Pública, não alterou a sua natureza jurídica, permanecendo como integrante do ente federado. 7. “A
defensoria pública é mero, mas não menos importantíssimo, órgão estadual, no entanto sem personalidade jurídica e sem capacidade processual, denotando-se a impossibilidade jurídica de acolhimento
do pedido da concessão da verba honorária advocatícia, por se visualizar a confusão entre credor e
devedor.”(TJ-BA - APL: 05404779720178050001, Relator: Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara
Cível, Data de Publicação: 10/07/2018)
AGRAVO INTERNO. DECISÃO. APELO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO DA BAHIA. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 421 DO STJ. PRECEDENTES
DO STJ E DESTA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual integre, a
teor da Súmula 421 e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. (TJ-BA - AGR:
0083412252011805000150000, Relator: Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Segunda Câmara Cível, Data
de Publicação: 05/06/2018)
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ESTADO DA BAHIA. DEFENSORIA PÚBLICA.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR 26/2006. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO. VEDAÇÃO. I – O artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará
o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. II – Evidenciado que a Lei Complementar nº
26/2006, no artigo 6º, inciso II, isenta, expressamente, pessoa jurídica de direito público do pagamento
de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, impositiva é a reforma da
sentença que condenou o Estado da Bahia ao pagamento da verba advocatícia. RECURSO PROVIDO.
(TJ-BA - APL: 03035398120138050113, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2018)
APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA.
CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 STJ. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. A Apelação é restrita à condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor
da Defensoria estadual. 2. Enunciado de súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça: Os honorários
advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito
público à qual pertença. 3. Distinção em relação ao precedente invocado (AR 1937 do STF), em que
tratou a Defensoria Pública da União e aqui se trata da Defensoria Pública do Estado da Bahia. 4.
Organização da carreira estadual pela Lei Complementar Estadual nº. 26/2006, que em seu artigo 6º,
inciso II, dispensa os honorários sucumbenciais quando o vencido for pessoa jurídica de direito público. E também a Lei Estadual nº. 11.045/2008, que criou o Fundo de Assistência Jurídica da Defensoria
Pública do Estado da Bahia, exclui das receitas as verbas de sucumbência nas ações contra entes
da Administração Pública direta e indireta. 5. Apelo provido. Sentença parcialmente reformada para
excluir a condenação em honorários advocatícios. (TJ-BA - APL: 03020143020148050113, Relator:
Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2018)
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Assim, em que pese a divergência jurisprudencial que envolve a matéria, permanece vigente
o teor da Súmula 421, haja vista não ter sido ela cancelada até o momento.
Nesta esteira de entendimento, nega-se provimento ao apelo, mantendo-se intacta a r. sentença em todos os seus fundamentos.
Ex positis, NEGA-SE PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS, garantindo a integridade da decisão em sua plenitude.
*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0577289-41.2017.8.05.0001. Quarta Câmara Cível. Relator: Juiz
Substituto de 2º Grau Gustavo Silva Pequeno, Julgado em 10/02/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLEITO PARA RECORREÇÃO DE PROVA. ALUNA UNIVERSITÁRIA. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO DO PROFESSOR E ERRO GROSSEIRO NA
CORREÇÃO. UNIVERSIDADE PRIVADA QUE DISPÕE DE AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. LIMITAÇÃO DO EXERCÍCIO À LEGALIDADE.
PROVA PERICIAL QUE APONTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA
JUSTIFICAR A RESPOSTA BUSCADA PELO PROFESSOR. PROVA DE
CÁLCULOS. REDUÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE NA CORREÇÃO.
COMPROVAÇÃO ATRAVÉS DE PROVA DE OUTRO ALUNO DA QUEBRA
DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. RESPOSTAS MUITO SEMELHANTES.
PERÍCIA QUE APONTA NO SENTIDO DE EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. QUESTÃO QUE DEVE SER DECLARADA NULA POR INVIABILIDADE COM O RESULTADO EXIGIDO. IMPOSIÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO DA PONTUAÇÃO PARA OUTRAS QUESTÕES. NOVO CÁLCULO
DA PONTUAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. COMPORTAMENTO QUE OFENDE DIREITOS
DA PERSONALIDADE. PERSPECTIVA DE QUEBRA INJUSTIFICADA DA
ISONOMIA. QUANTIFICAÇÃO DO DANO MORAL EM R$ 3.000,00 (TRÊS
MIL REAIS). ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS MOLDES DA SÚMULA 362
DO STJ. JUROS INCIDENTES A PARTIR DA CITAÇÃO. REFORMA DA
SENTENÇA NESTE PONTO. FEITO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. INCIDÊNCIA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. IMPOSIÇÃO AO
APELADO E CUSTAS PROCESSUAIS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA IN TOTUM.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0577289-41.2017.8.05.0001
de Salvador, em que são partes, como Apelante, NAYARA CRISTHINE DE CARVALHO ROSA
e, como Apelado, UNIFACS - mantida pela FACS SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A. e outro.
ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao
recurso, pelas razões seguintes.
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RELATÓRIO
Ao relatório da sentença de fls. 422/430, acrescento tratar-se de Apelação Cível de fls. 432/455
que busca a reforma da mencionada decisão que julgou improcedente o feito e cujo dispositivo abaixo
transcreve-se, in verbis:
Face ao exposto, e mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES OS PLEITOS AUTORAIS.
CONDENO a parte autora nas custas e honorários advocatícios. Quanto a estes, dever-se-á levar em
conta o volume de pedidos autorais acolhidos (mínimo); o lugar da prestação do serviço, que não tem
nada de especial (capital do estado); o zelo do profissional ao lidar com a matéria posta em discussão,
e a natureza cível da causa; considerando, ainda, que o trabalho realizado pelo patrono foi de média
complexidade em função da natureza da questão discutida, e não tendo sido empregado considerável
lapso temporal, condeno a autora a arcar com os honorários advocatícios, fixando-os em 20% sobre o
valor da causa.
OBSERVA-SE que, inobstante concessão da gratuidade à parte autora, a mesma deve atentar-se que
as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, conforme
artigo 98, §3º do CPC/2015.

Em seu mérito recursal, afirma a necessidade de modificação do entendimento expresso, pois,
segundo seu ponto de vista, restaria equivocado o posicionamento do D. Julgador de primeiro grau no
sentido de que o Poder Judiciário não teria legitimidade para análise acerca da correção da prova ante a autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial da universidade apelada. Neste ponto, argumenta que a jurisprudência e a doutrina possuem entendimento no
sentido da possibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito da correção das provas quando
identificada situações de ilegalidades que transbordam a mera avaliação da resposta do aluno. Diante
disso, aduz que “no presente feito, percebe-se que a Recorrente se insurge com a correção da questão nº 2, no valor 3,0 (três) pontos, a qual foi elaborada com erro grosseiro, mediante a ausência de
dados (consideração das perdas de cargas localizadas) imprescindíveis para a obtenção do resultado exigido pelo avaliador. Fato, este, inclusive, reconhecido no laudo pericial indicado pelo Juízo
(fls. 358-369), bem como, pelos quatro especialistas técnicos (fls. 104-132).”
Alega que em razão da condição vinculativa à atividade que deveria ser desenvolvida pelo
poder público, as universidades privadas exercem seu mister através de concessão, o que significa
dizer que devem obedecer aos ditames dos princípios da administração pública, dentre os quais há a
teoria dos motivos determinantes. “De acordo com esta teoria, quando a autoridade administrativa
expressar os motivos que lhe levaram a realizar certo ato administrativo, este ato fica extremamente
vinculado as razões que justificaram a sua autuação.”
Aduz que o laudo pericial acostado aos autos comprova a ocorrência de erro grosseiro no que
se refere à elaboração da questão nº 2, o que impossibilita o alcance do resultado almejado. Alega
que há, ainda, equívoco na r. sentença, na medida em que consta, expressamente, por parte do perito,
a nota que deveria ser concedida à recorrente. “Diante da respostas de tais quesitos, restou comprovado (fls. 366/367), que a Apelante chegou ao resultado correto da questão nos termos em que o
enunciado foi elaborado, bem como deveria obter a nota máxima (3,0 pontos) na referida questão: A
existência de erros grosseiros na elaboração e correção da questão subjudice, violou o princípio da
legalidade, que deve nortear os atos administrativos.”
Prossegue em seus argumentos apontando que, de acordo com o manual do aluno, a Recorrente conseguiu lograr êxito em sua aprovação, pois “A primeira avaliação, AV1, que tem peso 3 (ou
seja, a nota do aluno deve ser multiplicada por 3 para ser atribuída a pontuação) do curso de férias,
ocorreu em 24/07/2017, valia 7,0 (sete) e foi atribuída pontuação 0 (zero), sendo que em correção de
uma mesma questão, para outro aluno houve pontuação para a mesma resposta. Ainda na AV1, foi
feito um trabalho em grupo valendo 3,0 (três) e atribuída pontuação 3,0 (três). A segunda avaliação,
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AV2, do curso de férias ocorreu em 02/08/2017, valia 7,0 (sete) e outro trabalho em grupo valendo
3,0 (três). As notas da segunda avaliação apenas foram divulgadas na madrugada do dia 04/08/2017,
data da Prova Final, que aconteceria à noite.”
No que se refere ao capítulo do dano moral, pactua no sentido de sua ocorrência pois, segundo
seu ponto de vista, houve falha na prestação dos serviços da Apelada, atraindo, então, o quanto previsto no art. 14 do CDC. Neste sentido, alega que “conforme laudo psicológico acostado às fls. 72,
restou cabalmente demonstrada a extensão dos danos morais à saúde mental, e física da Apelante.
Ainda que não seja difícil imaginar por qualquer um, posto que a jovem se graduou, investiu durante
anos na sua formação e até a presente data não pode exercer sua profissão. Fato, este, que lhe tolheu
diversas oportunidades de trabalho, além de fazer-lhe sujeitar-se a quaisquer outras atividades a
fim de garantir seu sustento. No presente feito restou incontroverso que em razão dos atos ilícitos
praticados pelos Recorridos, a Recorrente sofreu grave e irreparável dano moral, em razão da impossibilidade de obter o seu diploma e ingressar no mercado de trabalho por culpa única e exclusiva
das Apeladas, conforme acima demonstrado.”
Por fim, pleiteia a concessão de tutela de urgência/evidência alegando, para tanto, que “O
prejuízo irreparável, é iminente e pode ser demonstrado através da impossibilidade de ingressou no
mercado de trabalho e obter o seu próprio sustento, o que ficou comprometido em razão das ilicitudes
acima descritos. Além dos danos à saúde, a ausência do diploma impede a Recorrente de exercer o
seu labor, alcançar progressão na carreira, e sentir-se incapaz de decidir passos importantes de sua
vida profissional, seja para cursar pós-graduação, ser contratada, abrir negócio próprio ou prestar
concursos públicos. Situação que inflige verdadeiro estado de incerteza e aflição mental em que, literalmente, não detém as rédeas da própria vida por circunstâncias injustas e alheias à própria vontade.
Um claro cenário de demanda pelo acautelamento do Poder Judiciário.”
Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade judiciária.
Contrarrazões acostadas às fls. 458/465.
VOTO
Analisando o mérito da demanda, verifica-se que o ponto central de insurgência da Recorrente
envolve suposto erro grosseiro na correção de sua avaliação, o que implicaria em alteração de sua nota
e subsequente aprovação na matéria. Em analogia à questão apresentada, cumpre chamar atenção para
decisão proferida pelo STF, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE n. 632.853/CE,
da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, proferiu entendimento no sentido de que não cabe ao Poder
Judiciário, sob o argumento de estar exercendo o controle de legalidade, substituir a banca examinadora
do concurso público para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a ele atribuídas, exceção feita
ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo das questões com o que foi previsto no edital do certame.
Portanto, no que se refere ao concurso público, ao Poder Judiciário é vedado substituir-se à
banca examinadora de concurso, a fim de aferir o acerto ou não dos critérios adotados para a formulação de questões, correção de provas ou atribuição de notas, exceto quando evidenciada a ocorrência
de alguma ilegalidade nos atos praticados ou nas normas estipuladas no edital do certame.
A sentença recorrida, considerando a autonomia universitária prevista no art. 207 da Constituição Federal, reconheceu que a avaliação questionada pela parte autora encontra-se dentro do exercício daquela previsão constitucional, de modo que, inexistindo ilegalidade na execução do certame, é
vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito. O art. 207 da Constituição Federal, ao dispor sobre
a autonomia universitária, o fez nos seguintes termos:
Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira
e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
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A disposição constitucional epigrafada assegura às instituições de ensino superior dentre outras prerrogativas, a de organizar o processo seletivo destinado ao preenchimento das vagas que oferece, estabelecendo critérios a serem satisfeitos pelos candidatos, tendo sempre como norte a preservação e o atendimento do interesse público. A autonomia universitária, nos seus diferentes aspectos,
confere às instituições de ensino superior ampla liberdade na execução das suas atividades, tanto do
ponto de vista gerencial, quanto acadêmico-científico, desde que dirigidas às finalidades sociais paras
as quais se destinam.
Assim, a universidade ré goza de autonomia didático-científica para dispor sobre a estruturação de seus cursos e a organização de seu corpo docente, bem como os seus sistemas de avaliação
(art. 207 da Constituição), estando a competência do Poder Judiciário limitada apenas ao exame da
legalidade desses atos.
Somente em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, o Poder Judiciário poderá
ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca
examinadora, conforme RE 632.853/CE, Rel. Ministro Gilmar Mendes, apreciando o tema 485 da
repercussão geral, o que restou configurado no caso dos autos.
No hipótese sob comento, o expert foi bastante contundente em seu laudo no sentido de reconhecer a ocorrência de erros na prova que impossibilitariam uma correta resposta. Afirma, por
diversas vezes a ausência de elementos básicos para conduzir o aluno ao entendimento desejado pelo
avaliador. Além disso, é possível perceber que há nos autos prova de outro aluno com o mesmo contorno meritório apresentado pela Recorrente em sua resposta, porém, com nota diferenciada.
Vale salientar que a avaliação em questão envolve problemas matemáticos cuja resposta é objetiva, ou seja, com pouco ou quase nenhuma amplitude subjetiva. Isso implica reconhecer, ainda mais,
a necessidade de uma padronização de resposta para todos os alunos, em especial porque a ausência
de elementos no texto poderá conduzir a outro resultado diverso daquele desejado pelo avaliador.
Sobre a questão, o magistrado de primeiro grau concluiu “que o laudo pericial afirma que a
questão estava sim, mal formulada, mas não possui a aptidão de formar o convencimento deste juízo
no sentido de aplicar a nota desejada pela autora. Logo, considerando que o juiz não está adstrito
ao laudo pericial, podendo formular seu convencimento mediante às outras provas constantes nos
autos, entende-se que o quanto mencionado no tópico acima permanece inalterado.”
Percebe-se, portanto, que o magistrado reconhece que a questão estava mal formulada, de modo
que se mostra mais prudente, neste caso específico, a adesão ao quanto determinado pelo expert em face
da exigência de conhecimento específico para a resolução da questão meritória apresentada. De fato, ao
que transparece pelas provas acostadas é que houve desequilíbrio por parte do professor avaliador do
princípio da isonomia, razão que justificaria a invalidação da correção realizada na prova da Recorrente.
Não se trata, conforme mencionado de invasão da autonomia universitária, porém, também,
não se pode confundir tal premissa com uma absoluta soberania universitária, situação esta inexistente. A questão apresentada autoriza o Poder Judiciário a adentrar neste universo, posto que evidenciada
a ilegalidade, através das conclusões periciais, do modus adotado pelo professor para a correção da
prova da ora Apelante.
Dito isso, parte-se para a questão envolvendo os danos morais.
Neste contexto, diante das narrativas ora apresentadas percebe-se que não se trata de mero descumprimento contratual, haja vista que as provas colacionadas pela ora Apelante conduzem à percepção de ofensa à direitos extrapatrimoniais do seu universo jurídico, o que torna capaz a imputação de
responsabilidade civil para a Apelada na condição estabelecida pelo Código de Defesa do Consumidor.
Não há como negar que a peculiaridade da situação apresentada conduz à configuração dos
danos morais, razão pela qual há a necessidade de reforma da sentença neste ponto, até mesmo porque
no caso em comento trabalha-se com a perspectiva da responsabilidade civil objetiva, dispensando-se, portanto, a análise subjetiva do sujeito agressor para a sua qualificação.
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Configurada a hipótese de dano moral, cumpre, então, analisar a sua quantificação. Neste ponto,
os argumentos apresentados pelas apelações são colidentes, o que justifica a abordagem em conjunto.
É sabido que a quantificação dos danos morais é uma das atividades mais árduas conferida
ao magistrado quanto a esta matéria. Isso porque, por atingir um direito imaterial ele está adstrito à
mesma quantificação entabulada para o dano material.
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 agressor, 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.
Destarte, considerando os transtornos gerados, a repercussão e consequências derivadas, bem
como as condições econômicas de ambas das partes, especialmente da demandada, empresa com estrutura patrimonial expressiva arbitro o valor da indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três
mil reais).
Ex positis, DA-SE PROVIMENTO EM PARTE ao apelo, para reformar, in totum a r. sentença, julgando procedente em parte o feito para declarar nula a questão objeto da presente demanda
e determinar a redistribuição da pontuação para as demais assertivas constantes na prova. Por consequência, deve a Apelada efetuar o somatório a fim de concluir acerca do alcance da Apelante dos
requisitos necessários, ou não, para sua aprovação na matéria em questão. Além disso, nos termos
do quanto constante nos autos, condeno a Recorrente no pagamento de danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), montante este que deverá ser submetido correção monetária nos parâmetros
estabelecidos pela súmula 362 e juros a partir da citação, por se tratar de relação contratual. Por fim,
fica a Apelada condenada no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor
da condenação e custas processuais.
*****
(TJBA – Apelação nº 0021163-29.2010.8.05.0000. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desa. Gardênia Pereira Duarte, Julgado em 22/06/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PASSAGEM DE CABOS DE ALTA TENSÃO. RISCO DE VIDA. CONHECIMENTO POR PARTE DOS APELANTES.
INVASÃO COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO DO PODER PÚBLICO PARA
BLOQUEIO DA CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO DO QUE FOI ERGUIDO.
NÃO ATENDIMENTO, CONTINUIDADE DA CONSTRUÇÃO. INVASÃO
IDENTIFICADA. MÁ-FÉ IDENTIFICADA. PLENA CIÊNCIA DA SITUAÇÃO POR PARTE DOS APELANTES. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTACTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO
CPC. VALOR R$ 4.000,00. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. CONCESSÃO DA
GRATUIDADE JUDICIÁRIA.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0021163-29.2010.8.05.0080,
de Feira de Santana, em que são partes, como Apelante SHEILA PEREIRA DA SILVA e outros e
como Apelado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas
razões seguintes.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação Cível (fls. 626/634 ) que busca a reforma da sentença (fls. 616/617) que
julgou procedente o feito para determinar a reintegração de posse do Recorrido no imóvel objeto da
demanda, e cujo dispositivo abaixo transcreve-se, in verbis:
Isto posto, com base na fundamentação supra, julgo procedentes os pedidos por Companhia
de Eletricidade da Bahia-COELBA contra Maria Santana Oliveira da Silva e Sheila Pereira da Silva,
concedendo a autor a proteção possessória, determinado a expedição em seu favor de mandado de
reintegração de posse, condenando os réus a demolir voluntariamente as obras realizadas no terreno
no prazo de trinta dias, pena de demolição compulsória, confirmando a liminar. Julgo extinto por perda de objeto o feito manejado contra Elenilson Santos da Silva, porquanto há notícia que ele abandonou a área. Custas processuais e honorários advocatícios a cargo do sucumbente, estes arbitrados em
R$ 3.000,00(três mil reais), haja vista o bom grau de zelo do patrono do autor e a causa não apresentar
complexidade, verbas inexigíveis em razão da gratuidade que ora se defere.
Em seu mérito recursal, afirma o Recorrente ser necessária a alteração do entendimento exposto,
alegando-se, para tanto, que não há comprovação da servidão administrativa que serviu de fundamento
para o reconhecimento do direito à ter a posse do Recorrido reintegrada, já que “a instituição da servidão administrativa exige procedimentos e formalidades necessárias, a partir de publicidade, exercício
de contraditório e, se o caso, a aplicação de indenizações quando, por sua natureza, impedir o uso da
propriedade. Nada disso traz a inicial ou qualquer outra peça juntada pela ora apelada aos autos.”
Prossegue no ponto referente à servidão administrativa sustentado a inocorrência de atendimento aos requisitos fundamentais para a sua constituição, o que implicaria na invalidade da sua
constituição “logo, a procedência dos pedidos sem a prévia demonstração da instituição da servidão,
com todos os pressupostos, como da publicidade e contraditório, merece ser de pronto reformada,
especialmente porque a dita urgência alegada pela apelante para alcançar o provimento judicial não
condiz com sua conduta, qual seja, de deixar transcorrer mais de 4 anos sem promover as medidas
necessárias à efetivação da medida liminar (fl.280/282), como, por exemplo, recolher a custa para o
cumprimento da ordem por oficial de justiça.”
Noutro ponto levanta a questão da posse de boa-fé, aduzindo, para tanto, que, neste caso, haverá
a presunção de sua ocorrência “uma vez que exerceram de forma plena, durantes mais de 9 anos, os poderes inerentes à propriedade (art. 1.996 CC/02) dos imóveis sub judice, desconhecendo a existência de
qualquer vício ou obstáculo que pudesse impedir a aquisição da coisa. Prova disso é que as apelantes
sempre tiveram a convicção de que esta posse não prejudicava ninguém, o que foi confirmado, inclusive, pela própria Concessionária ao fornecer energia, reafirmando a permanência legal no local.”
Em assim sendo, pleiteia que “uma vez reconhecida a boa-fé das posses das apelantes e sendo o caso de confirmação dos efeitos da sentença de piso, o que não se espera, requer, subsidiariamente, que em decorrência da demolição dos imóveis das apelantes, estas tenham direito de serem
indenizadas pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas nos imóveis, bem como de reterem as
benfeitorias voluptuárias eventualmente feitas.”
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Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade judiciária.
Contrarrazões devidamente apresentadas às fls. 637/650.
VOTO
O mérito da presente demanda versa acerca de dois pilares. O primeiro deles se refere a ocorrência, ou não de esbulho possessório. Por sua vez, o segundo ponto de insurgência volta-se para a configuração de posse de boa-fé por parte do invasor. Diante disso, passa-se a analisar o primeiro dos elementos.
Chama atenção que na petição recursal, o Apelante, em momento algum sustentou que não
houvera a invasão. Toda sua narrativa voltou-se para a ausência de preenchimento dos requisitos formais para o estabelecimento da servidão administrativa. Isso implica dizer que o ato de ocupação não
foi questionado, merecendo, portanto, a atenção quanto a sua configuração.
Esta, inclusive, foi a conclusão alcançada pelo D. Julgador de primeiro grau quando concluiu
que “as acionadas admitiram na defesa que invadiram e edificaram imóveis na área de servidão instituída em favor da parte demandante, justificando as condutas em suposta inexistência de local de
moradia.” Além disso, deve-se ter em mente que há nos autos (fls. 63/64) comprovação de que houve
notificação por parte da Prefeitura Municipal de Feira de Santana para que os Apelantes paralisassem
as construções que estavam sendo feitas no local. Neste documento, restou acostado o memorial com
as linhas de transmissão existentes no local, o que reforma, ainda mais, a demonstração de invasão.
Neste sentido, destaca-se o parecer da D. Procuradoria de Justiça quando afirma que:
Igualmente, restou comprovada a prática de esbulho porquanto demonstrada a invasão da faixa
de servidão (fls. 52/62), tendo as apelantes, intimadas para paralisar a construção, permanecido no local.
Ademais, ressalta-se que restou devidamente comprovado, em sede de laudo técnico (fl. 303)
que os indivíduos presentes no local estão expostos a risco de morte, “sob uma linha de transmissão
de energia de alta tensão”, bem como que as instalações no local dificultam o bom funcionamento
das linhas (fls. 316)
Destarte, comprovado o esbulho possessório, não se deve acolher o pleito das recorrentes,
mantendo-se a reintegração da posse em favor da apelada, como medida também de garantia do direito fundamental à segurança e do bom funcionamento do serviço público.
Em assim sendo, resta inquestionável a ocorrência do esbulho por parte dos Recorrentes, razão que justifica a manutenção do capítulo sentencial atinente à esta questão.
Passando para o segundo ponto de insurgência, ou seja, a necessidade concessão de indenizações em razão das construções realizadas, observa-se que, assim como ocorrido com a questão
envolvendo a configuração do esbulho, melhor sorte não acompanha os Recorrente. Isso porque, os
elementos apresentados no curso do processo conduzem à conclusão acerca da ausência de boa-fé, o
que afasta a possibilidade de concessão da indenização pleiteada.
Sabe-se, de fato, que a boa-fé se presume e a má-fé se comprova. No caso dos autos, conforme
se depreende dos documentos acostados, e inclusive, da menção acima em destaque do parecer da D.
Procuradoria de Justiça, verifica-se que houve notificação por parte do Poder Público quanto a vedação para construir naquele local. Houve a determinação de paralização da obra com a demolição do
que já houvera sido erguido.
Ao invés de atender ao quanto determinado pelo Poder Público, o Recorrente optou por
continuar sua obra, demonstrando, portanto, o pleno conhecimento acerca da vedação na continuidade da permanência no local objeto do presente feito. Em outras palavras, a partir da comprovada notificação por parte do Poder Público – notificação esta que detém fé pública – resta
comprovada a má-fé, não havendo, portanto, razão para se falar em indenização, pois não se trata
de benfeitorias necessárias.
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Seguindo esta trilha de entendimento, correto o posicionamento adotado pelo magistrado de
primeiro grau quando concluiu que:
Apesar da justificação declinada, a má-fé das acionadas é inconteste, eis que admitida na
defesa e provada através dos documentos que instruem o feito, ficando evidenciado que, além da
invasão da área de servidão, as rés correm sério risco de sofrerem danos caso haja quebra das linhas
de transmissão de energia elétrica de alta tensão, sem olvidar que a construção de imóveis da área
de servidão impede os serviços de reparo da rede elétrica, o que pode comprometer a prestação do
serviços público.
Ex positis, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo, mantendo-se intacta a r. sentença em todos
os seus fundamentos. Ademais, diante do quanto determinado pelo art. 85 do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ao patamar de R$ 4.000,00, mantendo sua exigibilidade suspensa ante a concessão da gratuidade judiciária.
*****
(TJBA – Apelação nº 0035955-17.2012.8.05.0080. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Moacyr
Montenegro Souto, Julgado em 28/07/2021)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE IMÓVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO
DE NOVO LAUDO PERICIAL E/OU DE COMPLEMENTAÇÃO PELO PERITO E/OU NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL E PERICIAL.
REJEITADAS. DOMÍNIO, POSSE INJUSTA DO RÉU E COMPLETA INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. COMPROVAÇÃO
DA TITULARIDADE POR PARTE DO AUTOR. OCUPAÇÃO IRREGULAR
POR PARTICULAR. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E/OU RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POSSE INJUSTA EVIDENCIADA. DEMOLIÇÃO
DAS EDIFICAÇÕES QUE SE IMPÕE. FIXAÇÃO DE ALUGUÉIS. CABIMENTO NA FORMA SIMPLES OBSERVADA A PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO
PELAS ACESSÕES REGISTRADAS PELA PARTE AUTORA DEVIDA DE
FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. APELO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença, seja em razão da necessidade de realização de nova perícia, seja em razão da
necessidade de esclarecimentos quanto ao Laudo apresentado ou ainda em razão da
apontada necessidade de prova oral e pericial com realização de audiência de instrução
suscitadas pela apelante, eis que, tendo sido realizada a perícia judicial, com Laudo
conclusivo quanto à ocupação indevida da área da parte autora pela apelante e, sendo
o Magistrado o destinatário da prova, tratando-se de matéria de fato e de direito que
prescinde de ampliação probatória, cabível o julgamento do feito com as provas existentes nos autos. Preliminares rejeitadas.
2. São três os requisitos para a procedência da ação reivindicatória: prova do domínio, através da transcrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; posse injusta do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível
ao domínio do autor; descrição completa do imóvel. Comprovado, nos autos que o
imóvel está registrado em nome do autor, viável o direito de reivindicar o bem de
quem injustamente o detenha.
3. A posse injusta e desprovida de boa fé impede a indenização pelas benfeitorias realizadas, de qualquer natureza, bem como a sua retenção. Indenização descabida.
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4. Possibilidade de condenação ao pagamento da taxa de ocupação/aluguéis, que tem
como escopo evitar o enriquecimento sem causa daquele que exerceu a posse direta
de um imóvel sem pagamento de uma contraprestação, na forma simples, entretanto e
observada a prescrição.
5. Indenização pelas acessões registradas pelo proprietário e existentes no bem, devidamente atualizada, porém na forma simples. Demolição da construção efetivada
pela parte ré que se faz necessária. Honorários mantidos. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0035955-17.2012.8.05.0080, em que
figuram como Apelante o Igreja Universal do Reino de Deus - Iurd e como Apelado Agropewa
Indústria Comércio e Exportação Ltda.
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO, nos termos do relatório e voto do Relator:
RELATÓRIO
Tratam os autos de Apelação Cível interposta por Igreja Universal do Reino de Deus - IURD em
face de Agropewa Indústria Comércio e Exportação Ltda com o objetivo de reformar a sentença de fls.
41/47 integrada pelo julgamento de fls. 50/53, que rejeitou os Embargos manejados, ambas proferidas
pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana-BA,
que julgou procedente Ação Reivindicatória, compelindo a ré a devolver a parte autora, no prazo de
90(noventa) dias, o imóvel ocupado injustamente e a demolir no mesmo prazo as edificações erguidas
sobre o terreno, sob pena de imposição de multa mensal de R$ 30.000,00, sem prejuízo de outras medidas judiciais cabíveis, como demolição pela autora às expensas da ré. Condenou a ré a indenizar o valor
da acessão averbada pela autora no ano de 1986 e a pagar valor referente ao aluguel do imóvel descrito
na averbação referida, devendo ambas as reparações ocorrerem em dobro e terem seus valores obtidos
por meio de liquidação por arbitramento, sobre ambas incidindo juros de mora de 1% a partir da citação
e correção monetária pelo INPC. Julgo improcedente a reconvenção. Custas processuais e honorários
advocatícios pelo sucumbente fixados em 15% do proveito econômico da autora.
Irresignada, a ré apelou às fls. 330/361, requerendo, preliminarmente, a nulidade da sentença
em face da omissão quanto à prestação jurisdicional completa, adequada e fundamentada no que
tange às latentes nulidades contidas no Laudo Pericial que o invalidam. Acaso ultrapassada a preliminar, requer a nulidade da sentença a fim de que os autos retornem ao primeiro grau para que o
perito se manifeste sobre os esclarecimentos solicitados pela apelante às fls. 362/366, retomando a
fase instrutória, que seja apreciado o pleito condicional de prova oral e pericial e acaso demonstrada a
posse sobre o imóvel, seja designada audiência de instrução para colheita da prova oral, deferindo-se
a realização de perícia. No mérito, requer sejam julgados improcedentes todos os pleitos autorais, com
a reforma integral da sentença. Alternativamente, requer a improcedência do pleito de pagamento
de aluguéis. Pugna, ainda, para que seja reconhecida a boa fé da eventual posse da recorrente sobre
o bem, aduzindo que deve ser julgada procedente a reconvenção de fls. 88/97, com indenização das
benfeitorias realizadas pela apelante, com direito à sua retenção até o recebimento da indenização,
cujos valores serão apurados em fase de liquidação de sentença e que seja fixado o termo inicial dos
aluguéis na data da cessação da boa fé, desde que a parcela não tenha sido alcançada pela prescrição.
Pugna pela indenização das benfeitorias necessárias executadas no imóvel, a serem apuradas em
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prova pericial na liquidação da sentença. Atesta, ainda, a necessidade de nulidade parcial da sentença
para excluir as condenações referentes à demolição das supostas edificações erguidas, da indenização
em dobro da acessão averbada pela apelada, exclusão da dobra dos aluguéis. Finalmente, pugna para
sejam excluídas da condenação as parcelas atingidas pela prescrição, cujo marco inicial deve ser a
data da invasão do imóvel ou da demolição, a ser apurada em liquidação de sentença. Pela minoração
do percentual de honorários e provimento do Apelo.
Contrarrazões às fls. 369/378 refutando as preliminares suscitadas, aduzindo tratar-se de posse injusta, não havendo que se falar em prazo prescricional, diante da má-fé. Que o recurso seja julgado improcedente, com a manutenção da sentença.
Recurso próprio, tempestivo e devidamente preparado.
Conclusos os autos, elaborei o presente relatório e solicitei inclusão em pauta para julgamento,
na forma do artigo 931 do CPC/2015 c/c 173, •˜1º do RITJBA, salientando a existência do direito à
sustentação oral.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Custas recolhidas, conheço do Apelo.
Prefacialmente, cumpre apreciar as preliminares de nulidade da sentença suscitadas pela apelante, por ser prejudicial ao exame do mérito.
Rejeitam-se as preliminares de nulidade da sentença, seja em razão de ser necessária a realização de nova perícia, pela necessidade de esclarecimentos quanto ao Laudo apresentado ou ainda
em virtude da apontada necessidade de prova oral e pericial com realização de audiência de instrução
suscitadas pela apelante, eis que, tendo sido realizada a perícia judicial com Laudo conclusivo (fls.
234/244) quanto à ocupação indevida da área da parte autora pela apelante e, sendo o Magistrado o
destinatário da prova, tratando-se de matéria de fato e de direito que prescinde de ampliação probatória, cabível o julgamento do feito com as provas existentes nos autos.
Outrossim, “(...) O STJ possui entendimento de que o magistrado tem ampla liberdade para
analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir
provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões
de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique cerceamento do direito de defesa.
(...)” (STJ – Trecho do AgInt no AREsp 869.870/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)
Preliminares rejeitadas.
No mérito, infere-se que são três os requisitos para a procedência da Ação Reivindicatória:
prova do domínio, através da transcrição do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis correspondente; posse injusta do réu, demonstrada pela simples ausência de título oponível ao domínio do autor;
descrição completa do imóvel.
Assim, comprovado, nos autos que o imóvel está registrado em nome do autor, viável o direito
de reivindicar o bem de quem injustamente o detenha.
Passemos, então, à análise do cabimento da indenização pelas benfeitorias realizadas, de qualquer natureza, bem como a sua retenção.
O fato é que a alegação de direitos indenizatórios em face de benfeitorias introduzidas no
imóvel pela parte ré/apelante é descabida, eis tinha plena ciência de que sua posse sobre o imóvel não
era juridicamente tutelável ante o legítimo proprietário e por isso, não têm direito a pretendida indenização por benfeitorias, por não se mostrar a posse de boa-fé.
Se tratando, na hipótese dos autos, de posse injusta, resta indevida a indenização pelas su-
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postas edificações e benfeitorias realizadas no imóvel, que devem ser, inclusive, demolidas às suas
expensas, restando mantida a sentença neste ponto.
Nestes termos:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO
RURAL. LAPSO TEMPORAL NÃO CONFIGURADO. INAPLICABILIDDE DO ARTIGO 1.243
DO CÓDIGO CIVIL. EXCEÇÃO SUBSTANCIAL REJEITADA. PROPRIEDADE COMPROVADA.
IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. POSSE INJUSTA DE TERCEIROS. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
BOA-FÉ. INDENIZAÇÃO PELO USO IRREGULAR DO BEM. 1. Trata-se de apelação interposta
em face da sentença que julgou improcedente o pleito reivindicatório, ao reconhecer a prescrição aquisitiva do imóvel objeto da causa, reputando prejudicadas as demais questões debatidas. 2. Conquanto
o artigo 1.243 do Código Civil não tenha estabelecido qualquer ressalva acerca de sua incidência, é
inarredável concluir que as expressões utilizadas pelo legislador, ao enumerar os requisitos para a
configuração da usucapião rural, exprimem nítida condição personalíssima. Essa modalidade de prescrição aquisitiva - motivadamente denominada pela doutrina de usucapião pro labore - somente ocorre
quando o usucapiente, mediante o seu trabalho e labor de sua família, ocupa produtivamente uma área
rural pelo prazo de cinco anos, razão pela qual resta obstado o aproveitamento inter vivos da posse ou
do trabalho alheio para efeito de composição do tempo necessário à prescrição aquisitiva. 3. Nos moldes do artigo 1.228 do Código Civil, é assegurado ao proprietário, por meio da ação reivindicatória, o
exercício do direito de sequela, compreendido como o direito potestativo de perseguir a coisa em face
quem injustamente a possua ou detenha, como prerrogativa que irradia diretamente da propriedade.
Para tanto, impõe-se ao autor a prova inequívoca do domínio (propriedade) do bem reivindicado,
particularização da coisa e a posse injusta do réu - pressupostos devidamente demonstrados no caso
vertente. 4. A cessão de direitos havida entre particulares não representa título hábil a confrontar a
escritura pública de propriedade constante nos autos. O mencionado documento, portanto, é incapaz
de tornar legítimo o direito exercido pelos requeridos ou seus antecessores, sobretudo quando não
trazido aos autos qualquer instrumento celebrado entre a parte autora e os possuidores que ocuparam
posição antecedente ao primeiro requerido. 5. Sendo possível concluir que o requerido, desde o início
de sua ocupação, tinha ciência do vício de sua posse, e do obstáculo que impedia a aquisição da coisa,
resta obstado o reconhecimento ao direito de retenção e indenização das benfeitorias promovidas, nos
termos dos artigos 1.255 do Código Civil. 6. A ocupação do imóvel em questão pelo requerido, sem
justo título, e eivada de má-fé, representa ato ilícito, cujos prejuízos são presumíveis. Todavia, em
prestígio ao princípio da boa-fé objetiva, e à luz das circunstâncias fáticas do caso concreto, deve ser
reconhecida a inobservância do dever de mitigação do próprio prejuízo, estampado na expressão?duty
to mitigate the loss?. Assim, o pleito indenizatório formulado pela requerente, decorrente dos prejuízos
sofridos com a ocupação irregular dos requeridos, é devida apenas a partir da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 0007052-41.2015.8.07.0005, Rel: SANDOVAL
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE
: 12/08/2019). APELAÇÃO. PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE
FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA UNA DE
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E EXTINÇÃO DA USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO
DE PROPRIEDADE POR MEIO DE ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA. TERCEIRO
ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. OCUPANTE COM POSSE INJUSTA. A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA TEM NATUREZA DE REPARAÇÃO MATERIAL PELAS PERDAS E DANOS, DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM LEGITIMAMENTE ADQUIRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS, AINDA QUE ÚTEIS.
INAPLICABILIDADE DO ART. 1.219, DO CC. Prova da propriedade devidamente demonstrada.
Credores fiduciários que consolidaram a propriedade do imóvel objeto da lide, após o inadimplemento
de devedor, tendo posteriormente alienado o bem ao autor, ora apelado. Usucapião. Inocorrência, conforme, artigo nº 30 da lei nº 9.514/97 que assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão a reintegração do imóvel. Por sua vez, os réus
tinham plena ciência de que sua posse sobre o imóvel não era juridicamente tutelável, ante ao legitimo
proprietário e por isso, não têm direito a pretendida indenização por benfeitorias, por não se mostrar
a posse de boa-fé. Possibilidade de condenação ao pagamento da taxa de ocupação, que tem como
escopo evitar o enriquecimento sem causa daquele que exerceu a posse direta de um imóvel sem paga668
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mento de uma contraprestação, na hipótese: aluguel. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL:
00176603920108190038 RIO DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA CIVEL, Relator: LINDOLPHO
MORAIS MARINHO, Data de Julgamento: 14/02/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data
de Publicação: 17/02/2017).

No caso dos autos, restam devidas as indenizações fixadas à título de aluguéis em razão uso
do bem pela apelante, a partir da data em que a posse se tornou injusta, observado o prazo prescricional e a indenização pelas acessões registradas pelo autor/apelado, devidamente corrigidas, entretanto,
de forma simples.
A condenação ao pagamento da taxa de ocupação/aluguéis tem como escopo evitar o enriquecimento sem causa daquele que exerceu a posse direta de um imóvel sem pagamento de uma contraprestação e a indenização pelas acessões tem o objetivo de recompor o patrimônio do proprietário ao
status quo ante. Neste sentido:
APELAÇÃO. PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA UNA DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E EXTINÇÃO DA USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
POR MEIO DE ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ. OCUPANTE COM POSSE INJUSTA. A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA TEM NATUREZA DE REPARAÇÃO MATERIAL PELAS PERDAS E DANOS, DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM LEGITIMAMENTE ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS, AINDA QUE ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO
ART. 1.219, DO CC. Prova da propriedade devidamente demonstrada. Credores fiduciários que consolidaram a propriedade do imóvel objeto da lide, após o inadimplemento de devedor, tendo posteriormente alienado o bem ao autor, ora apelado. Usucapião. Inocorrência, conforme, artigo nº 30 da lei nº
9.514/97 que assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel
por força do público leilão a reintegração do imóvel. Por sua vez, os réus tinham plena ciência de que
sua posse sobre o imóvel não era juridicamente tutelável, ante ao legitimo proprietário e por isso, não
têm direito a pretendida indenização por benfeitorias, por não se mostrar a posse de boa-fé. Possibilidade de condenação ao pagamento da taxa de ocupação, que tem como escopo evitar o enriquecimento
sem causa daquele que exerceu a posse direta de um imóvel sem pagamento de uma contraprestação,
na hipótese: aluguel. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00176603920108190038 RIO
DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA CIVEL, Rel: LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data de
Julgamento: 14/02/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017).
APELAÇÃO. PROCESSUAL E CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE C/C COBRANÇA. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. SENTENÇA UNA DE PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE E EXTINÇÃO DA USUCAPIÃO. INOCORRÊNCIA DA USUCAPIÃO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE
POR MEIO DE ESCRITURA DEVIDAMENTE REGISTRADA. TERCEIRO ADQUIRENTE DE
BOA-FÉ. OCUPANTE COM POSSE INJUSTA. A INDENIZAÇÃO PRETENDIDA TEM NATUREZA DE REPARAÇÃO MATERIAL PELAS PERDAS E DANOS, DECORRENTES DA IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM LEGITIMAMENTE ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE
RESSARCIMENTO PELAS BENFEITORIAS, AINDA QUE ÚTEIS. INAPLICABILIDADE DO
ART. 1.219, DO CC. Prova da propriedade devidamente demonstrada. Credores fiduciários que consolidaram a propriedade do imóvel objeto da lide, após o inadimplemento de devedor, tendo posteriormente alienado o bem ao autor, ora apelado. Usucapião. Inocorrência, conforme, artigo nº 30 da lei nº
9.514/97 que assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel
por força do público leilão a reintegração do imóvel. Por sua vez, os réus tinham plena ciência de que
sua posse sobre o imóvel não era juridicamente tutelável, ante ao legitimo proprietário e por isso, não
têm direito a pretendida indenização por benfeitorias, por não se mostrar a posse de boa-fé. Possibilidade de condenação ao pagamento da taxa de ocupação, que tem como escopo evitar o enriquecimento
sem causa daquele que exerceu a posse direta de um imóvel sem pagamento de uma contraprestação,
na hipótese: aluguel. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00176603920108190038 RIO
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DE JANEIRO NOVA IGUACU 7 VARA CIVEL, Relator: LINDOLPHO MORAIS MARINHO, Data
de Julgamento: 14/02/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2017).

Por fim, mantenho os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte autora no percentual de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, em razão da sucumbência mínima dos
pedidos. Ante o exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES E DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, apenas para fixar o pagamento de forma simples das indenizações fixadas a título de aluguéis em razão uso do bem pela apelante, a partir da data em que a posse se tornou
injusta, observado o prazo prescricional e a indenização pelas acessões registradas pelo autor/apelado, devidamente corrigidas, a mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos nos
demais termos. Honorários mantidos.
*****
(TJBA – Apelação nº 0002028-95.2013.8.05.0154. Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Moacyr
Montenegro, Julgado em 03/08/2021)
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO C/C CANCELAMENTO DE AVERBAÇÕES EM
REGISTROS IMOBILIÁRIOS, REIVINDICAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE DA DOAÇÃO DO BEM EVIDENCIADA. ESCRITURA PÚBLICA SEM APOSIÇÃO DE ASSINATURA
DOS DOADORES E/OU PROCURADOR. REQUISITO ESSENCIAL PARA
CONVALIDAÇÃO DO ATO JURÍDICO. NULIDADE MANTIDA. CANCELAMENTO DA ESCRITURA PÚBLICA QUE SE IMPÕE. COMODATO VERBAL
DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA/USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA CARACTERIZAÇÃO, SEJA NA MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA OU ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DO ANIMUS
DOMINI E DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. ATO JURÍDICO
NULO QUE NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO. POSSE INJUSTA DAS
APELANTES. AUSENCIA DE JUSTO TÍTULO. SENTENÇA INTEGRATIVA
REFORMADA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS RES NÃO PROVIDOS.
1. Resta evidenciada a nulidade da escritura pública de Doação diante da ausência dos
requisitos formais para a validade do ato registrado, eis que imprescindível, para sua
validade, a assinatura dos doadores no documento levado a registro e na própria escritura pública. Nulidade da doação evidenciada, ato que não se convalida com o tempo,
sendo nulos todos os atos dele decorrentes. Precedentes do STJ.
2. Caracterizado o comodato verbal, em razão de a parte ter passado a utilizar o imóvel
com a anuência da autora/apelante. Inexiste, assim, a posse de boa fé, tratando-se de
posse precária decorrente de ato de mera liberalidade do (a) proprietário (a). Ausência
de animus domini, justo título e decurso do prazo para configuração da prescrição
aquisitiva. Inexistência dos requisitos do usucapião seja na modalidade ordinária ou
extraordinária. Impossibilidade de reconhecimento judicial de aquisição do imóvel por
usucapião. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DAS RÉS NÃO PROVIDOS.
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ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso de APELAÇÃO CÍVEL nº 000202895.2013.8.05.0154, em que são apelantes MARIA CARDOSO FERREIRA, COOPERATIVA
AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO E COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA e apelados MARIA CARDOSO FERREIRA,
COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO ,
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA E COELBA S/A.
Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível, em conhecer e DAR
PROVIMENTO AO RECURSO da parte autora e NEGAR PROVIMENTO aos apelos das rés, amparados nos fundamentos constantes do voto do Desembargador Relator:
RELATÓRIO
Tratam-se de Apelações Cíveis movidas por MARIA CARDOSO FERREIRA, COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO E
COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA em face de MARIA CARDOSO
FERREIRA, COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO, COOPERATIVA AGROPECUARIA DO OESTE DA BAHIA E COELBA S/A
com o escopo de reformar a sentença integrativa proferida em Embargos de Declaração ID
3933688 (referente à 1ª sentença ID 3933645) proferida na Ação Ordinária pelo Juízo da 1ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Luís Eduardo Magalhães-Ba, que manteve inalterado o capítulo da sentença que declarou a nulidade da doação da
área de 15ha, com matrícula atual R-1.216 do 2º Ofício de Barreiras, além de manter inalterado
o capítulo da sentença que julgou improcedente os danos morais e materiais, tendo reconhecido,
entretanto, a usucapião extraordinária da mencionada área de 15ha em favor da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, com exceção da
área de 1,1ha, onde se encontra instalada a Subestação de Energia Rio das Pedras da COELBA,
reconhecendo a usucapião extraordinária desta área em favor desta COELBA, alem de reconhecer e declarar a validade da aquisição da área de 15ha, por arrematação, em 15 de setembro
de 2010, nos autos do processo tombado sob o n. 361.01.1999.012014-8/001789-00, que tramitou
na comarca de Mogi das Cruzes/SP, pela COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DA
BAHIA – COOPROESTE, matrícula atual R-1.216 do 2º Ofício de Barreiras, averbando-se os
registros de aquisição das áreas na matrícula do imóvel. Condenou as Cooperativas rés ao pagamento referente aos honorários sucumbenciais, no montante de 2% (cada uma) sobre o valor
atribuído à causa, devidamente atualizado, totalizando 4%, à autora e a COELBA ao pagamento de 1% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizado, à autora. Custas rateadas.
Irresignada, a COOPROESTE (1ª apelante) interpôs o presente recurso de apelação (ID
3933790) aduzindo, em síntese, que a sentença reconheceu, acertadamente, a usucapião extraordinária da área, afastando a alegação de comodato verbal; reconheceu, acertadamente, a validade de sua
aquisição, pela apelante, por arrematação judicial e indeferiu, acertadamente, o pedido indenizatório
da apelada. Justifica o interesse recursal da necessidade de reforma da sentença especificamente no
que toca ao reconhecimento da existência e validade do contrato de doação, bem como da configuração da usucapião ordinária e da distribuição do ônus sucumbencial, pugnando pela reforma da
sentença a fim de que seja reconhecida a validade da doação efetivada, sendo a falta de aposição das
assinaturas mera irregularidade. Requer o provimento do apelo, com a reforma da sentença.
Apelação da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA (2ª apelante) ID 3933794 repetindo os
fundamentos do Apelo da COOPROESTE e requerendo, em síntese, a existência e validade do contrato de doação referente à área de 15ha (matrícula R-1.216 do 2º Ofício de Barreiras) e subsidiariamente,
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reconhecendo-se a aquisição originária da propriedade do bem pelo preenchimento dos requisitos
para a usucapião ordinária, redistribuindo-se o ônus sucumbencial, que deverá ser integralmente arcado pela parte apelada. Pelo conhecimento e provimento do apelo.
Apelação da autora (3ª apelante) ID 3933798 requerendo seja reformada a sentença integrativa
que reconheceu o Usucapião Extraordinário em favor das apeladas (ID. Num. 12913151), considerando
a nulidade absoluta do ato registral de transmissão de propriedade, pautada em Escritura Pública de
Doação sem assinatura dos Doadores (com a incidência dos artigos art. 134 do CC/1.916 e art. 215, do
CC/2.002; art. 145, do CC/16 e art. 166, do CC/02 e também precedentes do STJ: REsp 38.549/SP, e
AgRg no AREsp 50.936/RJ); além da comprovação por antigos funcionários das apeladas, que a intenção da apelante e seu falecido cônjuge, nunca foi de doar a área às apelantes, mas sim permitir a utilização da mesma por força de Comodato Verbal, conforme Escrituras Públicas de Declaração ID 11812294
ID 11812294, devendo ser restabelecida a primitiva Sentença. Alternativamente, não sendo esse o entendimento, pede a Apelante que diante da liquidação extrajudicial da apelada Cooperativa Cotia, que seja
reconhecido a cessação de eventual animus domini, desde os idos de 1999 até a data da transferência da
mesma para Cooperativa Cooproeste, nos idos de 2010 e consequentemente, seja reformada a sentença
no capítulo que reconhece a usucapião extraordinária em favor das rés, tendo em vista a inexistência de
transcurso do prazo para a mesma, que é de 30 (trinta) anos, nos termos do artigo 550 do CC e disposições do artigo 2.028, do CC/2002. Por fi, de forma subsidiária, entendendo Vossas Excelência que a
questão inerente ao Comodato demandaria maior aprofundamento, pede a apelante que sejam baixados
os autos em diligência para apuração de tal questão, mediante designação de Audiência de Instrução e
Julgamento. Pela fixação de verba sucumbencial e provimento do Apelo com reforma da sentença.
Contrarrazões da COELBA ID 3933807, da autora ID 3933812, da Cooperativa Cotia ID 3933813 e
da COOPROESTE ID 3933818 pugnando pela improcedência do Apelos da parte adversa respectivamente.
VOTO
Recursos próprios e tempestivos. Custas recolhidas. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos Apelos interpostos.
Trata-se de Apelações Cíveis movidas com o escopo de reformar a sentença integrativa proferida em sede de Embargos de Declaração ID 3933688 que, na Ação Ordinária de Anulação de Doação
c/c indenização, manteve inalterado o capítulo da sentença originária que declarou a nulidade da doação da área de 15ha, com matrícula atual R-1.216 do 2º Ofício de Barreiras, além de manter inalterado
o capítulo da sentença que julgou improcedentes os danos morais e materiais, tendo reconhecido,
entretanto, a usucapião extraordinária da mencionada área de 15ha em favor da COOPERATIVA
AGRÍCOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDAÇÃO, com exceção da área de
1,1ha, onde se encontra instalada a Subestação de Energia Rio das Pedras da COELBA.
Não merece reforma a sentença de primeiro grau no que tange ao capítulo da nulidade da doação, eis que ausentes os requisitos legais e formais essenciais para sua validade, diante da ausência
de aposição da assinatura dos doadores na escritura pública de doação.
Neste sentido, sendo o ato de doação nulo, seus efeitos não se convalidam com o decurso do
tempo, sendo inválidos desde o princípio, assim como todos os demais atos dele decorrentes.
Entretanto, merece reforma a sentença de primeiro grau no capítulo que reconhece o usucapião extraordinário em favor da Cooperativa Cotia (2ª apelante) e a validade da arrematação do bem,
em 15 de setembro de 2010, nos autos do processo n. 361.01.1999.012014-8/001789-00, que tramitou na
comarca de Mogi das Cruzes/SP, em favor da COOPROESTE (1ª apelante), senão vejamos:
Diante da nulidade do ato de doação e do registro levado a Cartório em razão da ausência de
assinatura dos doadores e, sendo este um requisito essencial para tal ato, impossível a validade dos
atos dele decorrentes, inclusive da arrematação do bem pela COOPROESTE nos autos supracitados,
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já que o imóvel não integrava o patrimônio da COOPERATIVA COTIA, que apenas detinha originalmente a posse precária do bem decorrente de comodato verbal, conforme prova testemunhal colhida
dos autos, o que, por si, já evidencia a impossibilidade de reconhecimento judicial de aquisição do
imóvel por usucapião.
Assim, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem a posse, de modo que inviável o reconhecimento da prescrição aquisitiva invocada pelas cooperativas
apelantes, sobretudo porque não demonstrado o animus domini em relação ao imóvel em discussão.
Neste sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. IMÓVEL OCUPADO EM RAZÃO DE CONTRATO DE COMODATO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A
AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. VENDA DO BEM PELA PROPRIETÁRIA. DIREITO DA ADQUIRENTE À IMISSÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS BEM DIMENSIONADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Não há que se falar em aquisição da propriedade por usucapião se a posse decorre de contrato de
comodato, renovado sucessivas vezes. A recorrente conhecia a titularidade do imóvel que ocupava e,
ainda que alegue ter tido expectativa de vir a ser donatária do bem, sua posse era subordinada ao livre
poder de disposição da titular do domínio.
2. Se um litigante decair de parte mínima de um pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas
e honorários. Se tanto na ação de imissão de posse quanto na ação de usucapião a recorrente visava
à declaração da propriedade, por fim não reconhecida, o reconhecimento do direito de retenção por
benfeitorias não a exime do pagamento da integralidade dos honorários advocatícios, dado o disposto
no art. 21, parágrafo único, do Código de Processo Civil então vigente.
3. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ. REsp 1448587/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 19/02/2021).
APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMODATO - ALEGAÇÃO DE DOAÇÃO
EM DEFESA - EXIGÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO - NÃO COMPROVAÇÃO - ALEGAÇÃO
DE USUCAPIÃO EM DEFESA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS - DIREITO DE
RETENÇÃO RECONHECIDO.
Conforme preceito expresso no artigo 561 do novo Código de Processo Civil, o pleito de reintegração de
posse pressupõe prova robusta da posse anterior e sua perda, ônus do qual se desincumbiu o demandante.
Verificado que foram preenchidos os requisitos legais para a tutela da posse contemplados pelo diploma
processual, a manutenção da sentença de procedência do pedido inicial é medida que se impõe.
A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Quando a posse exercida sobre o
imóvel decorre de mero ato permissivo, a pretensão de ver reconhecida a prescrição aquisitiva não
merece acolhida. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis,
bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.
(TJ-MG - AC: 10452110027664001, Rela: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 12/09/2019, Data de
Publicação: 20/09/2019).

Ademais, ainda que não se considerasse a existência do comodato verbal, inexistem os requisitos para convalidação da prescrição aquisitiva em favor da Cooperativa Cotia – 2ª apelante,
já que inexistente o animus domini e a posse de boa fé para a configuração do usucapião extraordinário, além de inexistir, também, o justo título, para a hipótese de usucapião ordinário, já que
embasado em escritura de doação nula, eis que sem qualquer assinatura dos doadores, requisito
formal exigido para a validade do ato, cuja nulidade restou reconhecida tanto na sentença integrativa recorrida, quanto na sentença originária, merecendo amparo o pleito autoral de reforma da sentença para extirpar o reconhecimento do usucapião extraordinário em favor da Cooperativa Cotia
e para afastar a validade da arrematação judicial pela COOPROESTE, eis que tanto a posse quanto
a sua continuidade perante a 1ª apelada (COOPROESTE), bem como a arrematação por esta última
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decorrem de ato nulo, não susceptível de convalidação no tempo e no espaço, não havendo que se
falar, portanto, em prescrição aquisitiva.
Resta também afastado o usucapião em favor da COELBA pelos mesmos fundamentos acima
delineados, não havendo que se falar em posse de boa fé, o que afasta a aquisição da propriedade por
usucapião, seja na modalidade ordinária ou extraordinária.
Vale citar a jurisprudência pátria:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO E NEGÓCIOS JURÍDICOS - DOAÇÃO DE IMÓVEL POR INTERMÉDIO DE PROCURADOR - TRIBUNAL A
QUO QUE REPUTOU INVÁLIDA A PRIMEIRA PROCURAÇÃO OUTORGADA EM RAZÃO DA
FALSIDADE DO CONTEÚDO A DESPEITO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA, MANTENDO A HIGIDEZ DOS DEMAIS INSTRUMENTOS DE MANDATO ANTE A AUSÊNCIA DE
PROVAS QUANTO À SUA FALSIFICAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE O INSTRUMENTO CARECE
DOS ELEMENTOS MÍNIMOS PARA A SUA VALIDADE, NOTADAMENTE A PARTICULARIZAÇÃO DO DONATÁRIO - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
Hipótese: A controvérsia dos autos reside na análise acerca da aventada nulidade da doação por procuração quando descumpridos requisitos essenciais determinados na lei.
1. A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei a exigir expressamente. A doação, no entanto, é negócio jurídico contratual essencialmente formal, porquanto a própria lei
especifica que ocorrerá por escritura pública ou instrumento particular, notadamente quando perfectibilizado por intermédio de mandato, cuja outorga está sujeita à forma exigida por lei para o ato a ser praticado.
2. Para a validade de escritura de doação realizada por procurador não bastam poderes para a liberalidade, de modo genérico, é indispensável a menção do respectivo objeto e do donatário, o que não
ocorreu na espécie.
3. Ademais, no caso, é incontroverso o fato de que não houve a indicação do donatário do imóvel, bem
ainda que a primeira procuração é falsa, a sugerir, a partir da cronologia dos fatos, que o negócio jurídico fora entabulado com a figura do falsus procurator.
1. Recurso especial provido para julgar parcialmente procedente os pedidos a fim de declarar a nulidade da escritura de doação lavrada com base nas procurações de fls. 106-109. (STJ. REsp 1575048/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 26/02/2016).
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGÜIDA PELOS APELANTES E DE
PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO SUSCITADA PELO ESTADO. NÃO ACOLHIMENTO.
MÉRITO. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. CANCELAMENTO POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL. NEGLIGÊNCIA DO TABELIÃO NÃO CARACTERIZADA. INÉRCIA DAS PARTES EM ASSINAR A ESCRITURA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS
E PROVIDOS. I - Se o registro da escritura pública de doação não foi realizado, foi por falta de um dos
requisitos indispensáveis, qual seja, ausência de assinatura, requisito este que não dependia de ato do
Tabelião, mas sim das partes envolvidas.(TJ-RN - AC: 30550 RN 2009.003055-0, Rel: Juíza Francimar
Dias (Convocada), Data de Julgamento: 13/07/2010, 2ª Câmara Cível).
Fixo honorários de 5% sobre o valor da causa atualizado, sendo rateados na proporção de 2% para a
COOPERATIVA COTIA, 2% para a COOPROESTE e 1% para a COELBA em favor do patrono da
autora. Sem honorários para a autora/apelante eis que decaiu em parte mínima dos pedidos.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA AUTORA para afastar o reconhecimento do USUCAPIAO EXTRAORDINÁRIO
em favor da COELBA e da COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM
LIQUIDACAO, bem como afastar a validade da arrematação judicial em favor da COOPROESTE eis que
decorrente de ato de doação nulo e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS DAS RÉS, mantendo a sentença em seus demais termos. Honorários de 5% sobre o valor da causa atualizado, sendo rateados na proporção de 2% para a COOPERATIVA COTIA, 2% para a COOPROESTE e 1% para a COELBA em favor
do patrono da autora. Sem honorários para a autora/apelante eis que decaiu em parte mínima dos pedidos.
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