
B
A

H
IA

 F
O

R
E

N
SE

  |
  2

0
22

  |
  E

D
IÇ

Ã
O

 5
2

P
O

D
E

R
 J

U
D

IC
IÁ

R
IO

 D
O

 E
ST

A
D

O
 D

A
 B

A
H

IA

DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULAS 52
FORENSE

R E V I S T A

BAHIA







PROJETO GRÁFICO
ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CONTEÚDO EDITORIAL
COMISSÃO PERMANENTE DE JURISPRUDÊNCIA, REVISTA,

DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA

FOTOGRAFIA
ASCOM - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO



2022

PODER JUDICIÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA

DOUTRINA
JURISPRUDÊNCIA
SÚMULAS 52
FORENSE

R E V I S T A

BAHIA





PODER JUDICIÁRIO 
DO ESTADO DA BAHIA

TRIBUNAL PLENO
Presidente

 Des. NILSON SOARES CASTELO BRANCO 

1ª Vice-Presidente
 Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

2ª Vice-Presidente
Desa. MÁRCIA BORGES FARIA

Corregedor-Geral
Des. JOSÉ EDIVALDO ROCHA ROTONDANO

Corregedor das Comarcas do Interior
Des. EDMILSON JATAHY FONSECA JÚNIOR

Desa. Sílvia Carneiro Santos Zarif

Desa. Telma Laura Silva Britto

Des. Mario Alberto Hirs

Des. Eserval Rocha

Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

Desa. Maria da Purificação da Silva

Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago

Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia

Desa. Maria da Graça Osório Pimentel Leal

Des. José Cícero Landin Neto

Des. Carlos Roberto Santos Araújo

Desa. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Des. Jefferson Alves de Assis

Desa. Nágila Maria Sales Brito

Desa. Inez Maria Brito Santos Miranda

Des. Emílio Salomão Pinto Resedá

Des. Augusto de Lima Bispo

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

Des. Aliomar Silva Britto

Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cézar Santos

Des. Luiz Fernando Lima

Desa. Ivone Bessa Ramos

Desa. Ilona Márcia Reis

Des. Roberto Maynard Frank

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Des. Maurício Kertzman Szporer

Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Des. Baltazar Miranda Saraiva

Desa. Sandra Inês Moraes Rusciolelli Azevedo

Desa. Lígia Maria Ramos Cunha Lima

Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior

Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro

Des. Julio Cezar Lemos Travessa

Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Desa. Soraya Moradillo Pinto

Desa. Aracy Lima Borges

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Des. José Soares Ferreira Aras Neto

Des. Aldenilson Barbosa dos Santos

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Desa. Regina Helena Santos e Silva

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Des. José Jorge Lopes Barretto da Silva

Desa. Cassinelza da Costa Santos Lopoes

Des. Marcelo Silva Britto



DESEMBARGADORES DA
COMISSÃO DE JURISPRUDÊNCIA

TITULARES

SUPLENTES

Desa. Inez Maria Brito
Santos Miranda

Des. Baltazar 
Miranda Saraiva

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel
Presidente

Des. José Alfredo 
Cerqueira da Silva

Desa. Carmem Lúcia
Santos Pinheiro

Des. Aldenilson 
Barbosa dos Santos



SUMÁRIO





SUMÁRIO

PREFÁCIO ………………................................................................................................................................................................... 19

DOUTRINA

IMPUNIDADE. O CÂNCER SOCIAL
Desembargador Aposentado Moacyr Montenegro Souto ………………………........................................... 23

CONCEITO LEGAL DE ATO DE IMPROBIDADEADMINISTRATIVA INTRODUZIDO NA LEI 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA PELA LEI 14.230/2021
Dulce Anne Freitas Feitosa ..............................................................................………................…………......……................. 28

OS IMPACTOS DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO NAS OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EX-
TERIOR À LUZ DOS REGIMES ADUANEIROS ESPECIAIS
Darlã Conceição Santos ....................................................................................………................…………......……................. 44

REFLEXÕES SOBRE DECISÕES AUTOMATIZADAS À LUZ DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO 
DE DADOS
Mayanne Pontes ....................................................................................…..................……................…………......……................. 56

JURISPRUDÊNCIA PENAL

Habeas Corpus Criminal. Prescrição. Incidência sobre a pena de cada crime, isolada-
mente considerada. Exclusão da regra de continuidade delitiva. Extinção de punibilida-
de. Preservação dos efeitos secundários da sentença condenatória. 
Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz …………………………............................................................... 69

Habeas Corpus Criminal. Tráfico de Drogas e porte de arma de fogo. A existência de 
indícios de ser o paciente portador de deficiência mental é elemento indicativo de sua 
possível inimputabilidade ou semi-imputabilidade. Substituição da segregação provi-
sória por outras medidas cautelares.
Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo ...........…………………………................................................................. 71

Habeas Corpus Criminal. Trancamento de ação penal. Excepcionalidade. Litispendên-
cia. Ausência de identidade de fatos. Descabimento da pretensão.
Relator: Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ...........………………………............................................................... 75

Habeas Corpus Criminal. Tráfico de drogas. Mãe Lactante. Imprescindibilidade do alei-
tamento materno para o desenvolvimento da criança. Substituição da pena privativa 
de liberdade por prisão domiciliar.
Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva ...........………............………………............................................................... 84



Remessa Necessária em Habeas Corpus. Salvo-conduto para cultivo de plantas de 
cannabis sativa. Extração de óleo de maneira artesanal. Uso medicinal e terapêutico. 
Direito constitucional à saúde.
Relatora: Desa. Nágila Maria Sales Brito ...........………...........………………............................................................... 93

Apelação Criminal. Estupro de vulnerável. Erro de tipo não comprovado. Regime inicial 
de cumprimento fixado de acordo com a pena, as circunstâncias judiciais e as demais 
peculiaridades do caso, inclusive em crimes hediondos. 
Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo ...........………...……………................................................................. 105

Apelação Criminal. Estupro de vulneráveis. Inexistência de nulidade do processo pela 
oitiva das testemunhas de acusação antes da inquirição das vítimas. Ausência de pre-
juízo. Autoria delitiva. Retratação da vítima insuficiente para a absolvição, quando con-
trastada com os demais elementos probatórios. Síndrome do segredo. 
Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas ...........………...…………….................................................................. 110

Apelação Criminal. Ameaça e descumprimento de medida protetiva prevista na Lei 
Maria da Penha. Consunção. Inocorrência. Crimes autônomos e independentes. Reco-
nhecimento da atenuante de confissão espontânea. Dosimetria da pena. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa ...........………...……………....................................................................... 132

Apelação Criminal. Receptação Simples. Inocorrência da prescrição. Tese de ausência 
de dolo. Ônus da defesa de comprovar a origem lícita do bem. 
Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ...........……………................................................................... 144

Apelação Criminal. Roubo famélico. Estado de necessidade. Ausência de prova da ine-
vitabilidade do comportamento lesivo e da inexigibilidade de conduta diversa. Impos-
sibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento da atenu-
ante de confissão espontânea. 
Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas ...........…………….............................................................................. 151

Apelação Criminal. Roubo majorado. Eficácia probatória plena dos depoimentos de poli-
ciais. Consumação de crime caracterizada pela inversão da posse. Definição de autoria e 
participação. Irrelevância para a fixação da pena, a ser balizada pela culpabilidade individual. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa ...........……………................................................................................... 161

Apelação Criminal. Exploração do jogo do bingo. Ilicitude. Lavagem de capitais. Insufi-
ciência de provas. Afastamento da pena de perdimento. Substituição de pena privativa 
de liberdade por restrição de direitos.
Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos ...........……………................................................................................................ 170

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Inexistência de nulidade pela realização de au-
diência por videoconferência, no período da pandemia. Ausência de prejuízo à defesa. 
Configuração da autoria e materialidade delitivas. Impossibilidade de desclassificação. 
Adequação da dosimetria. Detração.
Relator: Des. João Bosco de Oliveira ........……………................................................................................................. 175



Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Declaração de ilicitude das provas. Invasão domi-
ciliar e violência física contra o acusado. Absolvição.
Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva ...……………............................................................................................... 189

Embargos Infrigentes e de Nulidade. Ilegitimidade recursal do assistente de acusação. 
Subsidiariedade. Inexistência de inércia do Ministério Público. Acolhimento dos Embar-
gos de Nulidade. Desconstituição do acórdão rescindendo.
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa ...……………............................................................................................ 201

Agravo em Execução Penal. Penas de reclusão e detenção. Soma das reprimendas para 
fins de unificação. Fixação do regime fechado para cumprimento inicial. Impossibilida-
de de exclusão da pena de detenção. 
Relator: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz ...………….................................................................................. 215

Revisão Criminal. Latrocínio com resultado morte. Porte ilegal de arma de fogo. Revi-
são de provas. Princípio da consunção. Inaplicabilidade. Inadequação da via eleita.
Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos ...…………........................................................................................................... 218

JURISPRUDÊNCIA CÍVEL

Direito Constitucional

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Estabelecimento da cobrança de tarifa ao usuá-
rio de serviço público de esgotamento sanitário. Lei de iniciativa da Câmara Municipal. 
Inconstitucionalidade formal e material da norma.
Relatora: Desa. Gardênia Pereira Duarte ………………………….............................................................................. 227

Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei de Candeias, que versa sobre organização 
administrativa e serviços públicos, com aumento de despesas. Usurpação da Compe-
tência Legislativa do Chefe do Poder Executivo. Vício formal caracterizado.
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro …………………………................................................................. 231

Apelação Cível. Ação Cível Pública. Omissão do Poder Público na implementação de 
ações para a proteção de Direitos Fundamentais. Adoção de intervenções emergenciais 
e essenciais, para afastar o risco de deslizamento planar e queda de blocos detectados 
pelo Serviço Geológico do Brasil.
Relatora: Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif ………………………............................................................................. 241

Direito Administrativo

Agravo Interno Cível. Mandado de Segurança. Pregão Eletrônico. Locação de veículos 
adaptados para a remoção de cadáveres. Demonstração de capacidade técnica. Edital 
e contrato que permitem a subcontratação do serviço de adaptação dos veículos. Ine-
xistência de vícios na documentação apresentada pela empresa vencedora do pregão.
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro ……........................................................................................ 245



Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Pregão Eletrônico de Gêneros Alimen-
tícios. Não apresentação de amostras. Impedimento de licitar e contratar. Aplicação de 
penalidade por descumprimento de exigências editalícias.
Relator: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto ………………..................................................................... 257

Agravo de Instrumento. Cautelar Antecedente. Fornecimento de energia elétrica. Ex-
ploração de rodovia concessionada. Cobrança pelo uso da faixa de domínio por outra 
concessionária que explora serviço público diverso. Possibilidade. Previsão contratual.
Relator: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto ………………..................................................................... 264

Agravo de Instrumento. Mandado de Segurança. Seleção de comerciantes para ocupação 
de boxes no novo mercado de utilidades do Município. Existência de prévio processo seleti-
vo de feirantes. Observância dos princípios constitucionais da Administração Pública.
Relatora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar ………………..................................................................... 273

Apelação Cível. Ação Anulatória. Regularidade dos pareceres do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado da Bahia. Rejeição de contas de exercício financeiro municipal 
pela Câmara dos Vereadores.
Relatora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar ………………..................................................................... 278

Agravo de Instrumento. Ação de Desapropriação de imóvel situado em área pertencen-
te à União. Pedido Liminar de Imissão provisória na posse. Obras para complementação 
de sistema viário para implantação de ponte. Inexistência do direito à indenização.
Relator: Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo ……………................ 284

Agravo de Instrumento. Imissão provisória na posse. Servidão administrativa. Insurgên-
cia do agravante contra o valor ofertado pela agravada.
Relator: Des. Geder L. Rocha Gomes ………………....................................................................................................... 291

Mandado de Segurança Cível. Processo Seletivo Simplificado REDA. Inobservância do 
prazo assinalado para entrega da documentação na etapa do Certame. Excepcionali-
dade do Cenário Mundial em virtude da COVID-19. Mitigação de princípios inerentes ao 
formalismo. Força maior.
Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto ………………................................................................................... 298

Mandado de Segurança Cível. Requerimento Administrativo para revisão de pensão por 
morte perante Órgão Público. Demora na apreciação do pleito administrativo. Omissão 
configurada.
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto ………………........................................................................................... 304

Agravo Interno Cível em Agravo de Instrumento. Reposicionamento em classe funcio-
nal de servidora que ocupava antes da inativação. Reestruturação do Plano de Carreira 
e Vencimentos do Magistério Público Estadual.
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ................................................................................. 307



Apelação Cível. Progressão horizontal de Servidor Municipal concursado. Omissão in-
justificada da Administração na avaliação de desempenho. Impossibilidade de prejuízo 
ao servidor.
Relator: Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo ............................................................................................... 317

Recurso Administrativo. Pedido de Revisão em Recurso Administrativo. Pedido de Ser-
vidora Concursada exercer titularidade no Cartório Extrajudicial. Competência concor-
rente do CNJ e dos Tribunais para atuação e controle administrativo de seus atos.
Relator: Des. Jatahy Fonseca Júnior ......................................................................................................................... 320

Direito Tributário

Remessa Necessária Cível. Sentença que concedeu a Segurança vindicada para afas-
tar a cobrança do ICMS DIFAL e do adicional do FECP. Necessidade de edição de Lei 
Complementar. Tema 1.094 do STF. Produção dos efeitos da Lei Estadual n.º14.415/2021 
a partir da LC n.º190/2022.
Relator: Des. Aldenilson Barbosa dos Santos ..................................................................................................... 331

Agravo de Instrumento. ITCMD. Reconhecimento de ilegitimidade passiva ad causam 
do Recorrente. Inexistência de transmissão de propriedade do imóvel ao Agravante. 
Condição de mero meeiro do bem tributado.
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ................................................................................. 336

Apelação Cível. Imunidade Tributária não abrangida. Incidência de ICMS no transporte 
de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus.
Relator: Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo ................................ 343

Apelação Cível. ICMS. Substituição Tributária. Base de cálculo da antecipação que não 
pode ser majorada por Ato de Executivo Estadual. Auditoria que pune a não antecipa-
ção de um complemento de tributo, sem apurar se o fato gerador realmente ocorreu.
Relator: Des. José Alfredo Cerqueira da Silva ................................................................................................... 347

Direito Ambiental

Agravo de Instrumento. Construção, próxima à Área de Preservação Permanente. Bioma 
de Mata Atlântica. Degradação Ambiental de médio porte. Estudo fundado em impacto 
de pequena extensão. Preservação do meio ambiente. Paralisação do empreendimento.
Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto .. 352

Apelação Cível. Atividade Clandestina de Abate de animais. Comercialização em desa-
cordo com as normas regulamentares. Danos morais coletivos.
Relator: Des. Jatahy Fonseca Júnior ......................................................................................................................... 363



Direito da Criança e do Adolescente

Apelação Cível. Autorização para ingresso de menor em estabelecimento prisional. 
Pandemia do Coronavírus. Melhor interesse da criança. Dever de preservação da inco-
lumidade física do infante.
Relatora: Desa. Sílvia Carneiro Zarif .......................................................................................................................... 373

Direito Previdenciário

Apelação Cível. Petros. Inexistência de paridade entre as remunerações dos empregados 
ativos e inativos. Avanços de acordo coletivos não assegurados aos aposentados. Manuten-
ção do equilíbrio econômico da previdência complementar.
Relator: Des. José Ferreira Aras Neto ........................................................................................................................ 378

Apelação Cível. Conversão do benefício por incapacidade temporária em permanente. 
Limitação parcial. Análise das circunstâncias sociais da segurada.
Relator: Juiz de Direito Substituto de 2º Grau José Luiz Pessoa Cardoso .................................... 385

Apelação Cível. Perícia que constatou a incapacidade temporária do segurado. Não vincu-
lação. Largo período entre o exame e a sentença. Manutenção do impedimento em exercer 
as funções habituais. Idoso. Avaliação biopsicossocial. Aposentadoria por invalidez.
Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel ................................................................................. 391

Direito Processual Civil

Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Necessidade de perícia de alta complexi-
dade. Incompatibilidade da tramitação no Juizado Especial. Competência da Vara de 
Fazenda Pública.
Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud ..................................................................................................... 396

Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Multa decorrente 
de descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela provisória confirmada por 
sentença. Substituição de penhora em dinheiro, por seguro garantia. Menor onerosidade 
ao devedor. Pandemia.
Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior ........................................................................................... 401

Agravo de Instrumento. Decisão de não acolhimento de impugnação fundada em nu-
lidade da citação na fase de conhecimento. Correspondência endereçada a pessoa jurí-
dica diversa. Inaplicabilidade da Teoria da Aparência.
Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior ........................................................................................... 407

Direito Empresarial

Agravo de Instrumento. Suspensão da agenda médica e do corpo clínico do médico. 
Afastamento da Diretoria. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário.
Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto . 413



Agravo de Instrumento. Redução de aluguéis devidos em razão da Pandemia. Manu-
tenção do equilíbrio econômico do contrato.
Relator: Des. José Ferreira Aras Neto ....................................................................................................................... 424

Direito do Consumidor

Agravo de Instrumento. Cancelamento do contrato de plano de saúde em razão de 
inadimplemento da empresa estipulante. Inobservância do dever de informação. Inter-
rupção repentina de tratamento de câncer a que beneficiária era submetida
Relator: Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior ........................................................................................... 427

Agravo de Instrumento. Ação revisional de contrato de financiamento. Suspensão do pa-
gamento de parcelas do contrato em razão dos efeitos deletérios da Pandemia de Covid-19
Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva ................................................................................................................. 433

Apelação Cível. Plano de Saúde Individual. Reajuste faixa etária. Ausência previsão con-
tratual. Inaplicabilidade dos percentuais estabelecidos pela ANS para os planos sujeitos 
a Lei 9.656/98.
Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Adriana Sales Braga ........................................ 437

Agravo de Instrumento. Continuação de prestação continuada do serviço de energia 
elétrica. Flexibilização do princípio do Pacta Sunt Servanda. Estado de emergência em 
saúde pública provocado pela pandemia Covid-19.
Relator: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto ....................................................................................... 443

Apelação Cível. Regular exercício do direito de empresa área na recusa em dar continui-
dade no contrato de transporte de passageiro com problemas psiquiátricos não infor-
mados no momento da compra da passagem.
Relator: Des. Aldenilson Barbosa dos Santos ................................................................................................... 449

Apelações Cíveis Simultâneas. Responsabilidade Civil de estabelecimento. Fato do ser-
viço. Acidente ocorrido por líquido derramado no chão. Queda e lesões provocadas na 
autora. Danos morais e materiais.
Relator: Des. Geder L. Rocha Gomes ........................................................................................................................ 456

Apelação Cível. Responsabilidade Civil de Instituição Superior de Ensino pela ausência de 
autorização do Ministério da Educação para funcionamento do curso fora do Município sede.
Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto ...................................................................................................... 466

Apelação Cível. Ausência de ilicitude de limitação da quantidade de pessoas em estabe-
lecimento bancário no período da COVID-19. Não violação das prerrogativas de advogado.
Relator: Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo ............................................................................................. 470



Direito Civil

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de dano moral. Au-
sência de critério para descredenciamento de motorista por aplicativo.
Relator: Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo .............................................................................................. 473

Apelação Cível. Contrato de locação verbal. Ação de despejo por falta de pagamento 
cumulada com cobrança de aluguéis vencidos e não pagos.
Relatora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto .. 479

Apelação Cível. Indenizatória. Atropelamento em rodovia. Culpa Exclusiva de Vítima 
Afastada. Omissão de socorro. Danos morais a serem reparados.
Relator: Des. Jatahy Fonseca Júnior ........................................................................................................................ 487

Apelação Cível. Contrato de Plano de Saúde de Autogestão. Inércia da operadora e trata-
mento oncológico realizado fora da Rede Credenciada por ausência de médico conveniado.
Relatora: Juíza Substituta de 2º Grau Adriana Sales Braga .................................................................. 493

Direito de Família

Agravo de Instrumento. Suspensão do poder familiar. Impossibilidade momentânea de 
promover o devido cuidado da criança. Genitor falecido. Princípio do melhor interesse 
da criança. Guarda provisória atribuída a parente de terceiro grau.
Relator: Des. Aldenilson Barbosa dos Santos .................................................................................................... 504

Agravo de Instrumento. Divórcio Litigioso. Direito Potestativo. Tutela de evidência. Medi-
da protetiva de afastamento do lar conjugal concedida em uso do Poder Geral de Cautela.
Relator: Des. Geder Luiz Rocha Gomes ................................................................................................................ 507

Agravo de Instrumento. Alimentos avoengos. Obrigação complementar e subsidiária. 
Não comprovação da impossibilidade do genitor em cumprir os encargos legais. Súmu-
la 596 do STJ.
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro ................................................................................................ 519

Apelação Cível. Ação anulatória de negócio jurídico decorrente de comprovação de nu-
lidade. Bens adquiridos antes da união estável e que não entregam o patrimônio co-
mum a ser partilhado.
Relatora: Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro ............................................................................................. 523



PREFÁCIO

É com muita alegria que apresento à comunidade jurídica, em nome do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, a 52ª edição de nossa Revista de Jurisprudência.

Nossa intenção com esta publicação é apresentar temas controvertidos no direi-
to nacional, à luz de precedentes formados no âmbito do Tribunal de Justiça baiano e de 
artigos doutrinários especialmente selecionados para nossa revista.

Esperamos contribuir com a constante evolução das ricas discussões jurídicas que temos 
o orgulho de presenciar cotidianamente no exercício de nossas atividades, em colaboração 
profícua com a advocacia, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os auxiliares da 
Justiça e a sociedade em geral.

Aproximar o Judiciário da sociedade é uma tarefa que equivale em importância à própria 
atividade fim deste Poder da República, porque se volta, tanto quanto os julgamentos, ao 
objetivo da pacificação social. 

Agradeço com especial carinho a todos os Magistrados e servidores que se engajaram 
na conclusão desta publicação, destacando a participação dos servidores da Comissão de 
Jurisprudência, que se dedicaram integralmente ao projeto. Saúdo, também, a Presidência 
do Tribunal de Justiça da Bahia, na pessoa do e. Desembargador e amigo Nilson Castelo 
Branco, sem cujo entusiasmo pelas boas práticas jurídicas nada disso seria possível.

Convicta de que fizemos o melhor que nos cabia para contribuir com os debates que tanto 
buscamos incentivar, desejo a todos um excelente estudo e que Deus nos abençoe.

Salvador, XX de dezembro de 2022

DESª. DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Presidente da Comissão de Jurisprudência
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
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IMPUNIDADE. O CÂNCER SOCIAL
Por Moacyr Montenegro Souto1

Como é de sabença geral, o câncer, em seus vários tipos, é uma patologia grave, que, de acordo 
com as estatísticas, é de maior letalidade no mundo e, na maioria dos casos, o tratamento exige a re-
moção da parte afetada a fim de salvar o restante do corpo. Por isso, a ciência médica recomenda que 
a doença seja combatida com antecedência, aumentando as chances de cura. Em suma, sem combate, 
o mal se alastra em metástase pelo resto do corpo até levar a óbito o doente.

Tomando como parâmetro os efeitos e consequências incidentes sobre a citada moléstia, no 
ambiente social ocorre algo semelhante quando o assunto é a impunidade sob o olhar complacente do 
poder público, de modo que, uma conduta aparentemente simples ou de pouca ofensividade, como o 
descarte de uma latinha pela janela do automóvel na via pública, vai se tornando corriqueira, “nor-
mal”, alastrando-se no trânsito da cidade, até causar um acidente no veículo que trafega atrás daquele, 
quando nada mais se pode fazer a não ser acrescentar mais um processo no acervo monstruoso do 
judiciário, visando a reparação do dano causado. A ausência de repressão e de fiscalização a condutas 
deste jaez, tal como uma metástase cancerígena, faz com que se alastrem no meio social a ponto de se 
tornarem banais e “aceitáveis”, levando a “óbito” a civilidade almejada por todos os demais integran-
tes daquela comunidade. Em muitos casos, há leis específicas proibitivas destas condutas mas, se não 
são aplicadas pelos órgãos competentes, de nada servem.

A situação narrada não é fenômeno dos tempos hodiernos, mas remonta à origem da 
humanidade quando, por exemplo, o mais forte impunha a sua vontade contra os mais fracos, 
a injustiça se alastrava até causar uma revolta, com várias mortes e outros males, isso porque é 
inerente à natureza humana o impulso egoístico de obter proveito, ainda que olvidando as normas 
de boa conduta social e o ordenamento jurídico. Urge, portanto, o combate eficaz e punitivo para 
o restabelecimento da ordem pública e social, sob pena de ocorrer situação descrita no poema 
“No Caminho, Com Maiakovski”, muitas vezes atribuído ao poeta russo Vladimir Maiakóvski, 
mas, segundo publicado na Folha de São Paulo, edição de 20.09.2003, a autoria é do também 
poeta Eduardo Alves da Costa: “Na primeira noite eles se aproximam e roubam uma flor do 
nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem: pisam as flores, 
matam nosso cão, e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em 
nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arrancam-nos a voz da garganta, e já 
não podemos dizer nada”.

Diz o brocardo latino impunitas peccandi illecebra, ou seja, a impunidade gera delinquência. 
Quando, verbi gratia, o indivíduo avança o sinal vermelho ou furta um objeto de pequeno valor, sem 
qualquer consequência punitiva, a reiteração de tal conduta vai se banalizando, servindo de incentivo 
para que outras pessoas assim procedam, na certeza de que nada vai lhes acontecer. Todavia, se a con-
duta infracional é combatida e punida, o efeito é inverso, reduzindo os conflitos sociais e conduzindo 
para uma convivência pacífica. O fato é que a conduta ilícita, criminosa ou não, precisa ser combatida 
eficazmente, com punição ao infrator, para que não seja banalizada e sirva de incentivo para que seja 
seguida pelos demais, expandindo-se rapidamente.

1 Desembargador Aposentado do Tribunal de Justiça da Bahia.

Moacyr 
Montenegro Souto
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A experiência do dia a dia vem demonstrando a eficácia das penas pecuniárias, citando como 
exemplo mais veemente e atual a presença de radares fotográficos nas rodovias e vias urbanas para 
o controle da velocidade dos veículos e à obediência ao semáforo, dando azo à imposição de multa 
pecuniária ao infrator. O que se nota é que, quando não há o equipamento de controle, os veículos 
simplesmente ignoram o limite de velocidade e, muitas vezes, o sinal vermelho. Afinal, como diz o 
dito popular, a parte mais fraca do corpo é o bolso.

Para quem vivenciou a chamada ditadura militar brasileira, nos idos de 1964, presenciou a 
obediência ao decreto de “toque de recolher”, com ruas totalmente desertas a partir do horário estabe-
lecido pelos militares, uma vez que o desatendimento era punido com prisão, torturas e outras formas 
de violência, sem que o infrator pudesse obter amparo legal para a sua liberdade e integridade física. 
Superado esse período triste da história brasileira, foi restaurada a democracia com a Constituição 
Federal em 1988, também chamada de Constituição Cidadã, consagrando importantes direitos, des-
tacando-se, para ilustrar esta matéria, o direito de liberdade de expressão, previsto no inciso IV do 
art.5º daquele diploma.

Vale lembrar que, anos antes da promulgação da citada Carta Magna, o último presidente 
do regime militar, o General João Batista Figueiredo, responsável pela transição ao regime demo-
crático, já anunciava que o povo brasileiro ainda não estava preparado para conviver numa demo-
cracia plena. Lamentavelmente, S.Exa. estava certo no que disse, e o que se constatou é que muitos, 
ainda hoje, confundem liberdade de expressão com liberdade para ofender, atacar instituições sem 
qualquer limite, tanto quanto, prerrogativas parlamentares com arbitrariedade, direito de reunião e 
protesto com manifestações agressivas de populares, com barricadas e fechamento de vias públi-
cas, impeditivas do direito de ir e vir dos demais, restando evidente às escâncaras que se não houver 
repressão imediata e eficiente a esses abusos de direito o caos social será inevitável. A propósito, 
em boa hora o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou e condenou um deputado federal por 
afronta à Constituição Federal e também àquela Corte Suprema a título de suposto exercício do 
direito de expressão e das prerrogativas parlamentares, tornando-se caso emblemático e exemplar 
no Poder Judiciário brasileiro.

Citem-se, ainda, como exemplo os institutos da graça, do indulto e da anistia, previstos na su-
pramencionada Carta, cuja finalidade de sua aplicação vem sendo constantemente desvirtuada pelos 
beneficiários e aplicadores, as vezes beneficiando a quem não merece ou por simples interesse político 
e pessoal, permitindo que condenados se aproveitem do benefício para se eximirem do cumprimento 
integral da pena, situações estas que deságuam na impunidade, com inevitável desgaste da imagem 
do judiciário perante o público em geral, até porque a imprensa apenas noticia a concessão do benefí-
cio, sem informar as causas que levaram ao deferimento.

Nos tempos atuais, na capital deste Estado, vem ocorrendo com frequência nunca vista antes, 
a expansão de assaltos a ônibus, as lojas e restaurantes e, até mesmo, as transeuntes por motoqueiros 
travestidos de entregadores de pizzas, levando à impressão de ausência ou omissão das forças policiais 
na repressão destes crimes e, o que é lamentável, na soltura dos infratores, por ocasião da audiência 
de custódia presidida pelo Juiz das Garantias, prevista na Lei nº13.964, de 24 de dezembro de 2019, 
nos parágrafos 1º e 2º do art. 3º B e em Tratados Internacionais. Sem dúvidas que tal situação leva à 
sensação de impunidade, a incentivar outros meliantes à reiteração da prática delituosa, com a certeza 
de que nada vai lhes acontecer, e se forem presos logo serão soltos. O fato é que ninguém hoje se sente 
seguro ao sair com a família para jantar em um restaurante, ir a uma loja ou usar o transporte coletivo. 
Urge, assim, sejam adotados critérios mais rígidos e factíveis quando da realização da audiência de 
custódia e da soltura do custodiado, para que a evasão deste não se torne rotina, a exemplo do que 
ocorreu com o presidiário narcotraficante André Oliveira Macedo, procurado pelas polícias nacionais 
e internacionais durante longos anos, finalmente preso, mas, segundo noticiou a imprensa, diante da 
ausência da citada audiência, foi solto para responder em liberdade ao processo pelo Ministro Marco 
Aurélio, do STF, e nunca mais retornou, restando inúteis os elevados recursos públicos dispendidos 
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para a sua captura ao presídio para o total cumprimento da pena, resultando em impunidade incenti-
vadora a tantos outros em situação idêntica.

Diante de um cenário deste, um outro efeito colateral vem ocorrendo com a atividade policial 
que, inobstante seja responsável pela manutenção da ordem pública, combatendo a criminalidade, 
sente-se desmotivada, na medida em que enfrenta alto risco de morte de seus agentes na captura de 
marginais, para vê-los dias depois soltos e praticando novos delitos, a ponto de merecer o jargão po-
pular de que “a polícia prende e a justiça solta”.

No tocante ao enfrentamento ao narcotráfico, a situação é grave. O desaparelhamento da po-
lícia militar, em comparação ao arsenal dos traficantes, abastecidos com armas potentes, de grosso 
calibre e alta tecnologia, com domínio total dos esconderijos e rotas de fugas, sendo os policiais e 
seus equipamentos alvos fáceis, resultando em uma batalha desigual, onde pessoas de bem se tornam 
vítimas do fogo cruzado.

Contudo, não é só a falta ou deficiência no combate às condutas infracionais que conduz à 
impunidade. Vários outros fatores contribuem para tanto, merecendo destaque neste breve comentá-
rio a prescrição da pretensão punitiva do Estado, decorrente, às vezes, da inadequação da legislação 
processual penal ou da morosidade da justiça. Quanto à primeira, observa-se que a fluência do prazo 
prescricional, em determinadas situações, deveria ser interrompido ou suspenso, tornando inócuos 
alguns expedientes adotados para prolongar a tramitação processual ao máximo, visando a prescrição 
e, consequentemente, a não punição do infrator, a exemplo dos rotineiros pedidos de vista dos autos, 
extravio de processos e interposição de incidentes processuais de caráter meramente protelatório. A 
propósito, nota-se que tais expedientes geram também discriminação social e descrédito na justiça, na 
medida em que muitos infratores ficam encarcerados além do tempo equivalente ao que seria de sua 
pena, se condenados fossem, à míngua de recursos financeiros para a contratação de bons advogados, 
enquanto outros, detentores deste privilégio, pagam fiança, respondem ao processo em liberdade, ou 
sequer são processados, ou até mesmo, na pior das hipóteses, subornam aqueles que deveriam cum-
prir a lei com imparcialidade.

Ainda no tocante à inadequação da legislação vigente, vale lembrar a questão da imediata 
execução da pena restritiva de liberdade na condenação em segunda instância, que divide opiniões, 
resultando na soltura de condenados em razão da ausência do trânsito em julgado da sentença con-
denatória, por força de dispositivo constitucional que impede a prisão antes deste trâmite processual, 
privilegiando uma elite detentora de poder econômico ou prestígio político para prolongar ao máxi-
mo o andamento do processo, com infindáveis recursos. Diante deste cenário, surgiu a Proposta de 
Emenda Parlamentar nº 199/2019, que se arrasta há anos no Senado Federal ante ao forte conflito de 
interesses políticos em jogo, dando azo a merecida censura do ex-juiz Sergio Moro no sentido de que 
“Não se justifica travar toda a efetividade do sistema, gerando impunidade – e normalmente é 
uma impunidade seletiva, nós normalmente estamos falando aqui em impunidade dos poderosos, 
política e economicamente – em detrimento dos direitos da vítima e da sociedade. Isso vale para 
todos os crimes: crimes de sangue, crimes de colarinho branco, crimes patrimoniais, enfim, todo 
o espectro aí da criminalidade.” (Fonte: Agência Câmara de Notícias).

Como é do conhecimento público, o Sérgio Moro, então Juiz de Direito julgador dos pro-
cessos oriundo da chamada Operação Lava a Jato da Polícia Federal, destacou-se pelo combate 
ferrenho e intransigente à corrupção praticada por agentes públicos e empresas, envolvendo o 
desvio de muitos milhões de reais do erário público, ensejando a recuperação de boa parte des-
tes recursos públicos e a prisão dos infratores, ministros, dirigentes de empresas e até mesmo 
do ex-presidente da república Luis Inácio Lula da Silva, todos posteriormente soltos pela Cortes 
Superiores em razão de nulidades processuais, chancelando lamentável impunidade e valioso en-
riquecimento ilícito dos infratores, por certo, beneficiários do transcurso do prazo prescricional 
da pretensão punitiva do Estado.
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Quanto ao segundo item acima citado como importante causa de impunidade – a morosidade 
da justiça – trata-se de questão complexa, que envolve inúmeros fatores cuja abordagem aqui torna-
-se inviável diante da extensão de suas causas. Todavia, focando apenas nos efeitos resultantes da 
demora na tramitação dos processos judiciais e administrativos, impõe-se reconhecer que um deles é 
a impunidade. Antes porém, vale reconhecer que muito se fez nos últimos anos para reduzir o tempo 
de duração dos processos, destacando-se como o mais importante a virtualização através dos siste-
mas informatizados, PJe, eSAJ e outros, suprimindo totalmente a utilização de documentos e peças 
processuais em papel, cuja manipulação cartorária para juntada aos autos, numeração das folhas, 
carimbos e movimentação física dos processos demandavam longo tempo de serviço, adotando-se a 
digitalização de todas as peças. Contudo, nada disso substitui o trabalho intelectual de todos os ope-
radores responsáveis pela celeridade processual, de sorte que a demanda reprimida e crescente à via 
judicial para a solução dos conflitos, resultante, inclusive, do próprio avanço tecnológico, ainda torna 
morosa a tramitação dos processos, favorecendo, muitas vezes, o infrator processado que, sabendo da 
notória demora no julgamento do processo em afronta ao decurso inexorável do prazo prescricional 
da pena, sente-se motivado a persistir e reiterar a conduta infracional na certeza de que nada vai lhe 
atingir, servindo de mal exemplo para tantos outros em situação idêntica e – como uma metástase 
cancerígena – expandindo-se a impunidade.

De tudo o quanto foi dito, forçoso é concluir que, a despeito das muitas providências sa-
neadoras da impunidade a serem adotadas, é impossível extingui-la, e isso se torna mais evidente 
em países de regimes penais mais severos, inclusive naqueles em que vigora a pena de morte, a 
exemplo dos Estados Unidos da América (alguns estados), Indonésia, China, Malásia e muitos ou-
tros, nos quais a criminalidade foi apenas reduzida. No primeiro país citado, ao adotar o regime de 
“tolerância zero”, obteve-se uma redução significativa da impunidade, mas, em contrapartida, a po-
pulação carcerária tornou-se uma das maiores do planeta. E neste ponto, no Brasil, estamos diante 
de um problema de difícil ou, quiçá, impossível solução, uma vez que a superlotação das cadeias é 
generalizada, transformadas em depósitos de presos, verdadeiras fábricas de delinquentes, ao invés 
de ressocializá-los, sendo este um dos motivos para aplicação de penas alternativas ou relaxamento 
da prisão em flagrante por parte dos julgadores, ainda que isso não implique em ausência de julga-
mento do respectivo processo penal.

Em quase quatro décadas de vigência, a Lei de Execução Penal contempla um sistema pri-
sional totalmente divorciado da realidade brasileira, com muitos dispositivos que são letras mortas, a 
exemplo do que ocorre com a própria Constituição Federal, e nada tem sido feito para a implementa-
ção das determinações previstas naquele diploma legal que, no seu introito, já prevê que “a execução 
penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar 
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado” (grifei).Vale citar 
também a exigência de que cada penitenciária disponha de uma Comissão Técnica de Classificação, 
responsável pela fixação das condições individualizadas para cada condenado visado o cumprimento 
da pena, composta por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, dispondo, ainda, que toda a unida-
de prisional deve manter um banco de dados com perfil genético de cada preso, o qual, após cumprir 
a pena, terá direito a apoio do estado para sua colocação no mercado de trabalho, além de tantas ou-
tras providências visando o mínimo de dignidade ao condenado e a ressocialização do egresso (art.7º 
e segs.). Coisas de primeiro mundo. Na verdade, à mingua de investimento público no setor, o atual 
sistema carcerário brasileiro é caótico e dispendioso, além de fomentar a delinquência, na medida em 
que o egresso é estigmatizado após o cumprimento da pena: sem recursos financeiros e sem qualquer 
condição de conseguir uma atividade remunerada lícita, só lhe resta a criminalidade como profissão, 
uma vez que muito dificilmente alguém ou alguma empresa contrataria um ex-presidiário.

A realidade brasileira que vem se verificando com o passar dos anos é que o investimento fi-
nanceiro federal em educação é insuficiente, sofrendo cortes de verbas, gerando estagnação na quali-
dade do ensino e perda de bons profissionais para o setor privado. A propósito, tramitam no Congres-
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so Nacional dois projetos de leis, Lei Aldir Blanc 2 (PL 1.518/2021) e Lei Paulo Gustavo (PL 73/2021) 
que, além de outras providências, destinam recursos financeiros para a educação e para a cultura, 
mas sofreram vetos do Presidente da República na parte referente ao repasse de verbas, derrubados 
a seguir pelo Poder Legislativo. Aliás, o corte de verbas públicas vem ocorrendo também em outros 
setores como o da ciência e tecnologia, inviabilizando o avanço científico. O censo demográfico, de 
igual modo, deixou de ser efetivado pelo IBGE na época prevista por falta de recursos financeiros. 
Em contrapartida, as verbas para representação e emendas parlamentares alcançam cifras de bilhões 
de reais, servindo de moeda de troca para aprovação de matérias de interesse do governo federal. To-
davia, como é cediço, a solução de longo prazo para a crise social e, em última ratio, para a redução 
drástica da criminalidade, depende de investimento maciço e sistemático em educação e cultura, sem 
o que sempre estaremos apagando incêndio sem atacar suas causas, diretas e indiretas, a anunciar um 
futuro nebuloso.

Por outra vertente, o fato que desponta e inflama a sociedade de uma maneira geral é o cometi-
mento de delitos de todo o gênero sem que haja a imediata prisão do delinquente, gerando a sensação 
de impunidade. Assim, como solução de curto prazo, dentre outras, urge sejam adotadas políticas 
públicas voltadas para a construção de mais presídios, dotando todos eles com recursos humanos e 
técnicos para que, de fato, possam cumprir o previsto na citada lei, sob pena de ausência gradativa do 
estado, abrindo espaço para o império da força, da violência, da justiça pelas próprias mãos a desa-
guar em comoção social. É o que modestamente penso.
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O conceito legal de ato 
de improbidade administrativa
introduzido na Lei de Improbidade
Administrativa pela Lei 14.230/20211.

The legal concept of an act
of administrative improbity introduced
in the Administrative Improbity
Law by Law 14,230/2021.
Por Dulce Anne Freitas Feitosa2

Sumário: 1. Introdução. 2. A moralidade como princípio da administração pública e a diferenciação 
entre conduta ilegal e conduta ímproba. 3. O conceito de ato de improbidade acrescentado à Lei de 
Improbidade Administrativa através das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021. 4. O dolo 
como elemento conceitual do ato de improbidade administrativa para configuração das condutas des-
critas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa. 5. Conclusões. Referências.

Resumo: O presente estudo objetiva analisar o conceito legal de ato de improbidade a partir das alte-
rações implementadas na Lei de Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2022, considerando-se 
o princípio constitucional da moralidade administrativa, seu alcance e a distinção entre conduta ilegal 
e conduta ímproba. Fundada na premissa de que os agentes públicos submetem-se à responsabilização 
por seus atos em contrapartida dos poderes em que são investidos em razão do ideário republicano, 
examina-se a presença do dolo como elemento essencial para a configuração do ato de improbidade 
administrativa, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, não 
bastando a voluntariedade do agente.

Palavras-chave: Ato de improbidade administrativa. Conceito. Dolo.

Abstract: The present study aims to analyze the legal concept of an act of misconduct based on the 
changes implemented in the Law of Administrative Improbity by Law No. 14,230/2022, considering 
the constitutional principle of administrative morality, its scope and the distinction between illegal 
conduct and unimpeachable conduct. Founded on the premise that public agents submit to accountabi-
lity for their acts in return for the powers in which they are vested in the reason of the republican ad-
ministration, the presence of the deed is examined as an essential element for the configuration of the 
act of administrative improbity, as understood as the free and conscious will to achieve the unlawful 
result, not just the volunteery of the agent.

Keywords: Act of administrative misconduct. Concept. Conscious intent.

1 Este artigo é também resultado do grupo de pesquisa “Transformações nas teorias sobre o processo e o “Direito processual”, vinculado 
à Universidade Federal da Bahia e cadastrado no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do CNPq, no endereço dgp.cnpq.br/dgp/espelhogru-
po/7958378616800053.

2 Bacharela em Direito pela UCSAL Pós-graduação em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pelo Centro Universitário Jorge Amado. 
Mestra em Direito pela UFBA. Pós-graduação em Direito Previdenciário pela INVICTUS/FACTIVA. Assessora jurídica de Desembargadora. Professora 
de cursos de graduação e pós-graduação em Direito. 
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Introdução

No dia 26.10.2021, foi publicada no Diário Oficial da União a Lei nº 14.230, sancionada no dia 
anterior pelo Presidente da República, promovendo diversas alterações na Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (LIA) nº 8.429/1992.

A primeira modificação percebida alude à sua ementa13 que passa a vigorar com a seguinte re-
dação: “Dispõe sobre as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administra-
tiva, de que trata o §4º do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.” (BRASIL, 2021)

O texto originário anunciava disciplinar “sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos 
casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração 
pública direta, indireta ou fundacional e dá outras providências.” (BRASIL, 1992)

Percebe-se, de pronto, no enunciado da ementa agora vigente que o regramento recém-alterado 
alude às sanções pelos atos de improbidade administrativa com conotação ampliativa, conformando-se 
ao Texto Constitucional consoante previsão contida no §4º do art. 37, cujo conteúdo convém conferir:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Dis-
trito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência e, também, ao seguinte:         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
[...]
§4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previs-
tas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. (BRASIL, 1988)

A gênese legislativa dos princípios balizadores da administração pública encontra-se no caput 
do art. 37 da Carta Cidadã, materializando-se em vetores, desempenhando, nas palavras de Celso Antô-
nio Bandeira de Mello (2010, p. 92-94), “o papel de guia, um norte que orienta a compreensão do Direito 
Administrativo, unificando e dando-lhe organicidade e coesão”; enfatizando, o mestre, que os princípios 
genéricos expressos são o “Direito Comum do Direito Administrativo” (MELLO, 2010, p. 94)

Diante da força normativa da Constituição (HESSE, 1991) e de sua superioridade hierárquica 
dentro do ordenamento, o Direito se reveste de um novo fenômeno que se traduz na constituciona-
lização da ciência jurídica e de seus institutos como um todo, cuja característica principal é a rea-
proximação entre o Direito e a moral, notadamente com a valorização dos direitos fundamentais e a 
imperatividade normativa dos princípios constitucionais4 (BARROSO, 2006).

É cediço que o princípio matriz, do qual todos os demais são corolários, é o da legalidade que 
se consubstancia na máxima de que a “Administração é atividade subalterna à lei; que se subjuga 
inteiramente à ela”, significando que “a Administração nada pode fazer senão o que a lei determina” 
(MELLO, 2010, p. 105).

Ocorre que, no contexto do novo constitucionalismo, o princípio da legalidade evolui para o 
que a doutrina e a jurisprudência denominam de juridicidade administrativa5, assim compreendida 

3 A ementa integra a parte preliminar da estrutura da lei, consoante Lei Complementar 95/1998, assim dispondo em seu art. 5º: “A ementa será 
grafada por meio de caracteres que a realcem e explicitará, de modo conciso e sob a forma de título, o objeto da lei.”

4 Luis Roberto Barroso enfatiza que “as normas constitucionais têm eficácia irradiante por todo o ordenamento” e, por isso, destaca que “toda 
ordem jurídica, inclusive o Direito Administrativo, deve ser lida e aprendida sobre as lentes da Constituição Federal...”, realizando o que ele denomina de 
“Filtragem constitucional”, caracterizada pela “releitura do Direito Administrativo a partir da pauta substantiva da Constituição, de sua carga axiológica, 
com especial destaque para as normas consagradoras de direitos fundamentais”. (BARROSO, 2006, p. 333-334).

5 A Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que “A Lei 8.429/1992 objetiva coibir, punir e afastar da ati-
vidade pública todos os agentes que demonstraram pouco apreço pelo princípio da juridicidade, denotando uma degeneração de caráter incompatível 
com a natureza da atividade desenvolvida. A sanção de perda da função pública visa a extirpar da Administração Pública aquele que exibiu inidoneidade 
(ou inabilitação) moral e desvio ético para o exercício da função pública, abrangendo qualquer atividade que o agente esteja exercendo ao tempo da 
condenação irrecorrível.” (REsp 924.439/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, julg. 06/08/2009, DJe 19/08/2009; REsp 1297021/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 
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como legalidade lato sensu, autorizando a Administração Pública fundamentar sua atuação na Cons-
tituição Federal (BARROSO, 2006). Daí porque dizer-se que não basta ser legal, deve ser moral.

Registre-se que, a partir da Constituição Federal de 1988, o princípio da moralidade adminis-
trativa alcançou status de norma constitucional, eis que o art. 5º, LXXIII, prevê o cabimento de ação 
popular para anulação de “ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, 
à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, 
salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência” (BRASIL, 1988).

A moralidade administrativa mostra-se como “precedente lógico de toda a conduta adminis-
trativa, vinculada ou discricionária, e se impõe, também, às atividades legislativas e jurisdicionais”. 
(DI PIETRO et Al, 2019, e-book)

Martins Junior sublinha que “o Estado define o desempenho da função administrativa segun-
do uma ordem ética acordada com os valores sociais prevalentes e voltada à realização de seus fins 
através de uma pauta composta por honestidade, boa-fé, lealdade, enfim, de boa administração”. (DI 
PIETRO et Al, 2019, e-book)

Importa mencionar discussão a respeito da natureza da moralidade administrativa como prin-
cípio ou regra de conduta, registrando que, para além da legalidade, deve imperar em todo e qualquer 
ato da Administração Pública. 

Nesse aspecto, oportuna a lição de Robert Alexy (2014, p. 89-91) que, traçando paralelo entre 
princípios e regras, anota como principal característica daqueles a possibilidade de serem satisfeitos 
em graus variados, amoldando-se à realidade fático-jurídica:

Princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das pos-
sibilidades jurídicas e fáticas existentes. São mandamentos de otimização, cuja característica consiste 
na possibilidade de serem satisfeitos em graus variados e de acordo com as possibilidades fáticas e 
jurídicas, esta última com âmbito determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são 
normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então, deve se fazer exata-
mente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. Regras contêm, portanto, determinações no âmbito 
daquilo que é fática e juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e princípios é 
uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau. Toda norma é ou uma regra ou um princípio. 
(ALEXY, 2014, p. 89-91)

Dissociando princípios de regras, Humberto Ávila ministra que “os princípios consistem em 
normas primariamente complementares e preliminarmente parciais”, enfatizando que eles “não têm a 
pretensão de gerar uma solução específica, mas de contribuir, ao lado de outras razões, para a tomada 
de decisão” (ÁVILA, 2009, p. 77).

Partindo dessa premissa, o autor apresenta a seguinte proposta conceitual dos princípios:

Os princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 
complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda uma avaliação da correlação 
entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida como necessária à 
sua promoção. (ÁVILA, 2009, p. 78-79)

Com essa noção basilar, Humberto Ávila defende que o princípio da moralidade “exige a re-
alização ou preservação de um estado de coisas exteriorizado pela lealdade, seriedade, zelo, postura 
exemplar, boa-fé, sinceridade e motivação.” (2009, p. 79).

Ávila explicita acerca dos comportamentos necessários para se alcançar o estado ideal de 
coisas intrínseco à moralidade:

julg. 12/11/2013, DJe 20/11/2013. Originais sem grifos)
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Para efetivação de um estado de lealdade e boa-fé é preciso cumprir aquilo que foi prometido. Para re-
alizar um estado de seriedade é essencial agir por motivos sérios. Para tornar real uma situação de zelo 
é fundamental colaborar com o administrado e informá-lo de seus direitos e da forma como protegê-
-los. Para concretizar um estado em que predomine a sinceridade é indispensável falar a verdade. Para 
garantir a motivação é necessário expressar por que se age. Enfim, sem esses comportamentos não se 
contribui para a existência do estado de coisas posto como ideal pela norma, e, por consequência, não 
se atinge o fim. Não se concretiza, portanto, o princípio. (ÁVILA, 2009, p. 79).

Ávila ainda enfatiza que a Constituição Federal de 1988 atribuiu à moralidade grande relevân-
cia em inúmeros dispositivos, denotando a preocupação do constituinte com padrões de conduta no 
exercício da atividade administrativa, estabelecendo rígidas exigências a serem observadas, necessá-
rias à promoção da moralidade administrativa. (ÁVILA, 2009, p. 95-96). 

Indene de dúvidas, o momento histórico da promulgação da Constituição Cidadã de 1988, 
deslocando-se o cenário nacional de uma esfera autoritária e ditatorial para um contexto demo-
crático justificou a inserção da expressão “moralidade administrativa” no texto da Carta Maior, 
notadamente pelo estado de coisas que se encontrava a Nação, antes da redemocratização (GIACO-
MUZZI, 2013, p. 142-143).

Nesse aspecto, conforme bem pontifica Geraldo Ataliba (2011, p. 23), não se olvida que, “antes da 
redemocratização, agigantava-se o arbítrio nas esferas da administração pública, desvios éticos, corrupção, 
favores políticos e peculato, cujas críticas e controles não tinham espaço” na sociedade de então, descre-
vendo, com precisa exatidão, o modelo autoritário que se vivia antes da Carta Constitucional de 1988:

Delegavam-se abusivamente faculdades normativas inaugurais a toda sorte de órgãos e funcionários. 
Não sabia o administrado donde viriam os próximos constrangimentos. Os deveres se multiplicavam. 
Os comandos se contradiziam, se superpunham, somavam-se. O administrado se sentia inseguro, in-
defeso. A multiplicidade o surpreendia. Desaparecia toda veleidade de participação. Não havia sequer 
aparência de lealdade do Estado no fazê-lo saber do que se tramava, que se lhe pretendia, que se lhe 
ia exigir. Neste clima, desaparecia qualquer ideia de Direito. Não se podia falar em sistema. Não cabia 
cogitar de coerência. Muita vez o administrado só tomava conhecimento de uma pretensão adminis-
trativa ao ser punido por violação de um preceito de cuja existência nem sequer tinha possibilidade de 
desconfiar. [...] 
A única certeza, neste clima destruidor, era a do agigantamento do arbítrio, desenvoltura da prepotên-
cia, animação da desigualdade, da corrupção, da concessão, do peculato. Nessa balbúrdia, a crítica, 
a colaboração não cabiam. A deslealdade da autoridade, acostumada à impunidade, se fez regra. De-
sapareceu a legalidade, olvidou-se a relação de administração. Desvaneceu-se o espírito republicano. 
(ATALIBA, 2011, p. 23).

A partir da Carta Cidadã de 1988 a paisagem é outra. Em data histórica, a 5 de outubro de 
1988, por ocasião da promulgação, em seu discurso, o Deputado Federal Ulysses Guimarães, então 
Presidente da Assembleia Nacional Constituinte, proclamou:

.... A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. ...
Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. 
Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, mandar os patriotas para 
a cadeia, o exílio e o cemitério.
Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da 
Democracia, bradamos por imposição de sua honra.
Temos ódio à ditadura. Ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania aonde quer que ela desgrace homens e 
nações. Principalmente na América Latina.
...
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A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos. Do Presidente da República ao pre-
feito, do senador ao vereador.
A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. 
República suja pela corrupção impune toma nas mãos de demagogos que a pretexto de salvá-la a tira-
nizam.
Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral públi-
ca. ... O Estado prendeu e exilou. ...
Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das Diretas Já que pela transição e pela mudança 
derrotou o Estado usurpador....
A Nação quer mudar. A Nação deve mudar. A Nação vai mudar. 
A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança.
Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil. (GUIMARÃES, 1988)

Essa breve digressão histórica realça a relevância do princípio da moralidade administrativa 
no Estado Democrático de Direito e seu conteúdo jurídico, o que será examinado mais detidamente 
em capítulo adiante, em razão das alterações introduzidas no texto original da Lei de Improbidade 
Administrativa (LIA) porquanto o legislador exige, doravante, a presença inquestionável do dolo es-
pecífico configurado na conduta do agente, apta a caracterizar-se como ato de improbidade.

A moralidade como princípio da administração pública e a diferenciação entre conduta 
ilegal e conduta ímproba

Na República, impera o dever de observância aos princípios estatuídos no caput do art. 37 
da Constituição Federal - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – norte 
para todos os atos e condutas da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo “a moralidade o de maior relevância 
considerando-se seu caráter ético-axiológico” (DEL VECCHIO, 1979, p. 134), razão pela qual se pode 
afirmar que os demais princípios são dele corolários.

Não por outra razão, a Lei 9.784/1999, ao disciplinar sobre o processo administrativo no âm-
bito da Administração Pública Federal, elenca expressamente os princípios que lhe são peculiares: 
legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório, se-
gurança jurídica, interesse público, eficiência, inclusive o da moralidade, ex vi seu art. 2º, in verbis:

Art. 2º A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, 
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança ju-
rídica, interesse público e eficiência. (BRASIL, 1999. Original sem destaque)

Percebe-se, pois, o enorme valor da moralidade no âmbito da administração da coisa pública, 
cujo significado engloba tanto a moral quanto a ética porque os atos do administrador público estão 
indissociados das noções de moral, seja ela convencional (social) ou crítica (jurídica) (DEL VEC-
CHIO, 1979, p. 134-135). 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, a moral social remete ao “conjunto de exigências morais 
de comportamento, de costumes, que a sociedade dirige a seus membros, em cada momento, com 
referência ao bem social” (2012, p. 163-189), assim afirmando:

A moralidade administrativa exige do administrador público comportamentos compatíveis com o inte-
resse público que lhe cumpre exigir, voltados para os ideais ou valores presentes no grupo social e que 
estão expressos, agora, de forma muito nítida no preâmbulo da Constituição. (DI PIETRO, 2012, p. 174)
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A moral jurídica exige do gestor, para além do comportamento legal, também ético, “pois nem 
tudo que é lícito é honesto e, nem tudo que a lei permite é moralmente aceitável” (CAMMAROSA-
NO, 2006, p. 27-29). 

Essa é a compreensão que se extrai das lições de Márcio Cammarosano:

A moralidade administrativa não pode ser dissociada da legalidade;
pelo menos não da legalidade em sentido amplo, entendida esta como a qualidade do que está confor-
me ou compatível com a ordem jurídica, e não apenas com a lei em sentido restrito. Na fórmula non 
omne quod licet honestum est – nem tudo que é lícito, é honesto, isto é, nem tudo que a lei permite é 
moralmente aceitável – o Direito e a moral podem ser representados por dois círculos concêntricos, 
sendo o maior o da Moral. A moralidade administrativa, contudo, não constitui este círculo maior que 
extrapola o mundo jurídico, não expande o Direito de sorte a torná-lo compreensivo também do que 
estava em princípio fora dele, para além dele. A moralidade integra o Direito.
Nem todo ato ilegal é imoral. Mas não se pode reconhecer como ofensivo à moralidade administrativa 
ato que não seja ilegal. Não existe ato que seja legal e ofensivo à moralidade. Só é ofensivo à morali-
dade administrativa porque ofende certos valores juridicizados. E porque ofende valores juridicizados 
é ilegal. Ofender certos valores torna o ato especialmente viciado. Não será apenas qualificado como 
ilegal, mas também ofensivo à moralidade administrativa.
A imoralidade administrativa é, digamos, resultante de uma qualificadora da ilegalidade. Sem o vício 
quanto à legalidade não há que se cogitar da circunstância que a qualificaria especialmente. (2006, p. 102)

O STF já reconheceu inúmeras vezes que a legitimidade e a validade dos atos estatais condi-
cionam-se à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional 
do princípio da moralidade administrativa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL QUE AUTORIZA A INCLU-
SÃO, NO EDITAL DE VENDA DO BANCO DO ESTADO DO MARANHÃO S/A, DA OFERTA 
DO DEPÓSITO DAS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DO TESOURO ESTADUAL - IMPOSSI-
BILIDADE - CONTRARIEDADE AO ART. 164, § 3º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AU-
SÊNCIA DE COMPETÊNCIA NORMATIVA DO ESTADO-MEMBRO - ALEGAÇÃO DE OFENSA 
AO PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - PLAUSIBILIDADE JURÍDICA - EXIS-
TÊNCIA DE PRECEDENTE ESPECÍFICO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRI-
BUNAL FEDERAL - DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR, COM EFICÁCIA EX TUNC. 
AS DISPONIBILIDADES DE CAIXA DOS ESTADOS-MEMBROS SERÃO DEPOSITADAS EM 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS, RESSALVADAS AS HIPÓTESES PREVISTAS EM 
LEI NACIONAL. - .... O PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA - ENQUANTO 
VALOR CONSTITUCIONAL REVESTIDO DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO - CONDI-
CIONA A LEGITIMIDADE E A VALIDADE DOS ATOS ESTATAIS. - A atividade estatal, 
qualquer que seja o domínio institucional de sua incidência, está necessariamente subordinada 
à observância de parâmetros ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional do 
princípio da moralidade administrativa. Esse postulado fundamental, que rege a atuação do 
Poder Público, confere substância e dá expressão a uma pauta de valores éticos sobre os quais 
se funda a ordem positiva do Estado. O princípio constitucional da moralidade administrativa, 
ao impor limitações ao exercício do poder estatal, legitima o controle jurisdicional de todos os 
atos do Poder Público que transgridam os valores éticos que devem pautar o comportamento 
dos agentes e órgãos governamentais. A ratio subjacente à cláusula de depósito compulsório, em 
instituições financeiras oficiais, das disponibilidades de caixa do Poder Público em geral (CF, art. 
164, § 3º) reflete, na concreção do seu alcance, uma exigência fundada no valor essencial da mo-
ralidade administrativa, que representa verdadeiro pressuposto de legitimação constitucional 
dos atos emanados do Estado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. As exceções 
à regra geral constante do art. 164, § 3º da Carta Política - apenas definíveis pela União Federal 
- hão de respeitar, igualmente, esse postulado básico, em ordem a impedir que eventuais desvios 
ético-jurídicos possam instituir situação de inaceitável privilégio, das quais resulte indevido fa-
vorecimento, destituído de causa legítima, outorgado a determinadas instituições financeiras de 
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caráter privado. Precedente: ADI 2.600-ES, Rel. Min. ELLEN GRACIE. ... (ADI 2661 MC, Rel. Min. 
Celso de Mello, Tribunal Pleno, julg.05/06/2002, DJ 23-08-2002) (original sem grifos)

AÇÃO POPULAR. ABERTURA DE CONTA EM NOME DE PARTICULAR PARA MOVIMEN-
TAR RECURSOS PÚBLICOS. PATRIMÔNIO MATERIAL DO PODER PÚBLICO. MORALIDA-
DE ADMINISTRATIVA. ART. 5º, INC. LXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
O entendimento sufragado pelo acórdão recorrido no sentido de que, para o cabimento da ação popu-
lar, basta a ilegalidade do ato administrativo a invalidar, por contrariar normas específicas que regem 
a sua prática ou por se desviar dos princípios que norteiam a Administração Pública, dispensável a 
demonstração de prejuízo material aos cofres públicos, não é ofensivo ao inc. LXXIII do art. 5º da 
Constituição Federal, norma esta que abarca não só o patrimônio material do Poder Público, como 
também o patrimônio moral, o cultural e o histórico. 
As premissas fáticas assentadas pelo acórdão recorrido não cabem ser apreciadas nesta instância ex-
traordinária à vista dos limites do apelo, que não admite o exame de fatos e provas e nem, tampouco, 
o de legislação infraconstitucional. Recurso não conhecido (RE nº 170.768/SP, Primeira Turma, Rel. 
Min. Ilmar Galvão, DJ de 26/3/99)

A jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal revela o valor constitucional que se 
confere ao postulado da moralidade administrativa revestido de caráter ético-jurídico6, eis que, a 
partir da Constituição de 1988, “passou a qualificar-se como pressuposto de validade dos atos que, 
fundados ou não, em competência discricionária, tenham emanado de autoridade ou órgãos do poder 
público” (MELLO, 2022), sendo, por isso mesmo, imprescindível a sua observância.

Partindo-se da premissa de que todos os atos praticados no âmbito da administração pública, 
em qualquer esfera do poder, devem conformar-se à eticidade e moralidade, a nova norma diferencia 
conduta ilegal de conduta ímproba praticada pelo agente e as diferentes consequências delas decor-
rentes para fins de incidência das sanções (GAJARDONI et Al, 2022).

Conforme explica o ministro Napoleão Nunes Maia Filho, a distinção entre conduta ilegal e 
conduta ímproba imputada a agente público ou privado é muito antiga: “A ilegalidade e a improbidade 
não são situações ou conceitos intercambiáveis, cada uma delas tendo o seu significado” (STJ, 2014). 
Nas exatas palavras de sua excelência:

A improbidade é uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão (nocivo) do agente, atuando com 
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave. Em outras palavras, nem todas as vezes que o agente pra-
ticar um ato ilegal, ele terá cometido um ato ímprobo. Para que o ato ilegal seja considerado ímprobo, 
exige-se um plus, que é o intuito de atuar com desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave (MAIA 
Filho, 2014).

Oportuna a transcrição da erudita ementa do precedente em que se colhe essa linha de funda-
mentação da Corte da Cidadania:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 535 DO 
CPC. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. INDISPENSABILIDADE DE COMPROVA-
ÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PELO PROVI-
MENTO DO APELO. RECURSO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS 
DESPROVIDO, NO ENTANTO. 
1. A alegada violação ao art. 535, II do CPC não ocorreu, pois a lide foi fundamentadamente resolvida 
nos limites propostos. As questões suscitadas foram decididas, não tendo havido qualquer vício que 
justificasse o manejo dos Embargos de Declaração. Ademais, o julgamento diverso do pretendido, 
como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada, de forma que, tendo encontrado motivação 

6 STF: ADI 2661 MC, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgamento 05/06/2002, DJ 23-08-2002. Disponível em stf.jus.br, acesso em 
20.2.2022.
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suficiente para fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um, todos os 
questionamentos das partes, mormente se notório seu caráter infringente. 
2. A primeira e mais urgente função prepraratória da aceitação da petição inicial da Ação por Ato de 
Improbidade Administrativa é a de extremar o ato apontado de ímprobo da configuração da mera ile-
galidade (dada a inegável afinidade formal entre as duas entidades), para verificar se o ato tido como 
ímprobo não estará apenas no nível da mera ilegalidade, ou seja, não se alça ao nível da improbidade; 
essa atividade é relevante porque especializa a cognição judicial no objeto específico da ação em apre-
ço, evitando que a sua energia seja drenada para outras áreas afins, ou desperdiçada em movimentos 
processuais improdutivos. 
3. Dessa atuação malsã do agente deve resultar (i) o enriquecimento ilícito próprio ou alheio (art. 9º. da 
Lei 8.429/92), (ii) a ocorrência de prejuízo ao Erário (art. 10 da Lei 8.429/92) ou (iii) a infringência aos 
princípios nucleares da Administração Pública (arts. 37 da Constituição e 11 da Lei 8.429/92).
4. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9º. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais 
complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, 
admite-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do 
agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 
5. In casu, as instâncias de origem julgaram improcedente o pedido por reconhecerem que não confi-
gurada ato de improbidade administrativa a prática de nepotismo. 
6. A conduta imputada ao recorrente mostra-se gravemente culposa, mas não revela o dolo específico 
de lesar os cofres públicos ou de obter vantagem indevida, requisitos indispensáveis à infração dos 
bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade Administrativa, especialmente considerando que à 
época em que ocorreram as citadas contratações (nos anos de 2005 e 2006), não havia lei vedando o 
nepotismo no âmbito da Administração Pública Municipal, sendo anteriores, ainda, à aprovação do 
Enunciado da Súmula Vinculante 13 do STF (DJe 29.8.2008). 
7. A inicial da ação não tipificou a conduta dos imputados, mas apenas a descreveu com minúcias; a tipi-
ficação seria necessária, até porque as figuras infracionais dos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92 não guar-
dam entre si a possibilidade de intercâmbio indiferente, ou seja, não se pode empregar umas por outras. 
8. A tipificação da conduta do agente, que é uma exigência tradicional na denúncia criminal (art. 41 
do CPP), diz respeito à sua função viabilizadora, em primeiro lugar, da definição da competência 
jurisdicional e, em segundo lugar, da amplitude da defesa, como salienta EUGÊNIO PACELLI DE 
OLIVEIRA (Curso de Processo Penal, Belo Horizonte, DelRey, 2006, p. 154); o Professor GUI-
LHERME DE SOUZA NUCCI faz observação semelhante (Código de Processo Penal Comentado, 
São Paulo, RT, 2008, p. 156); essas lições são proveitosamente aplicáveis à formulação da Ação de 
Improbidade Administrativa. 
9. No exercício da atividade punitiva a Administração pratica atos materialmente jurisdicionais, por 
isso que se submete à observância obrigatória de todas as garantias subjetivas consagradas no Processo 
Penal contemporâneo, onde não encontram abrigo as posturas autoritárias, arbitrárias ou desvincula-
das dos valores da cultura. 
10. Contudo, esse aspecto (de extrema relevância) não foi objeto de alegações da defesa, nem (obvia-
mente) de decisão nas instâncias anteriores, por isso que não será também incluído como mote desta 
decisão, mas ficam estas breves observações apenas como obiter dictu deste voto. 
11. Recurso Especial do Ministério Público de Minas Gerais desprovido. (STJ - REsp: 1193248 MG 
2010/0084042-2, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Julg.: 24/04/2014, Primeira Turma, Pub.: DJe 
18/08/2014)7

Nessa conjuntura, o legislador em 2021 reacende a exigência da consciência moral que deve 
conduzir a ação do agente público ou agente político, do servidor público e de todos que exerçam, 
ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em quais-
quer Entes ou Órgãos da Administração Pública postura reta, ética e proba em prol da coisa públi-
ca. Dever esse que, na forma do parágrafo único do art. 2º da Lei em exame, com a nova redação, 
estende-se ao particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública con-
vênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste 
7 STJ: REsp: 1193248 MG 2010/0084042-2, Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julg.: 24/04/2014, Primeira Turma, Pub.: DJe 
18/08/2014. Disponível em https://scon.stj.jus.br/SCON/pesquisar.jsp (stj.jus.br) Acesso em 20.2.2022.
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administrativo equivalente, sujeitando-se às sanções previstas na LIA, quando se tratar de recursos 
de origem pública.

O conceito de ato de improbidade acrescentado à Lei de Improbidade Administrativa 
através das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021

Com as recentes alterações introduzidas, observa-se a opção normativa em adotar conceito 
remissivo de ato de improbidade administrativa no §1º do art. 1º da LIA, apresentando como tal as 
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da mesma Lei, ressalvados tipos previstos em leis 
especiais. Leia-se:

Art. 1º[...]
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 
e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais. (BRASIL, 2021)

Assim, o legislador remete o intérprete aos arts. 9º, 10 e 11 da mesma Lei, nos quais classi-
ficam-se os atos de improbidade respectivamente em atos de improbidade administrativa que im-
portam enriquecimento ilícito, atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário e 
os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da Administração Pública, 
elencando em cada um desses dispositivos normativos um rol de incisos com condutas compreendidas 
como ímprobas no contexto da Administração Pública. 

O novo texto legal exige, para a caracterização do ato de improbidade administrativa, a pre-
sença do dolo específico; introduz o dolo como elemento do tipo, fundado na ideia da teoria finalista 
do direito penal, apegando-se à realidade para vincular o aplicador do direito, realçando que as ações 
humanas para serem punidas devem ser voltadas a uma finalidade (natureza finalista).1

Sem pretender avançar no exame pormenorizado das teorias do delito porque essa não é a 
proposta deste estudo conceitual, cabe apenas mencionar que o Código Penal em vigor, desde a refor-
ma da sua Parte Geral implementada pela Lei 7.209/1984, “revela preferência pelo finalismo penal” 
(CUNHA, 2018, p. 220). Alinhando-se a esse posicionamento, MASSON acentua que “uma forte evi-
dência se encontra no art. 20, caput: ‘O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui 
o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei’” (2020, p. 199).

E essa essência finalista é identificada no novo texto como se depreende do §2º do art. 1º da 
Lei ora comentada:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade 
na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do 
patrimônio público e social, nos termos desta Lei.     (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Parágrafo único. (Revogado).       (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 
e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.      (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 
9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) 
§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato 
doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.        (Incluído 
pela Lei nº 14.230, de 2021)
§ 4º Aplicam-se ao sistema da improbidade disciplinado nesta Lei os princípios constitucionais do di-
reito administrativo sancionador.       (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (BRASIL, 2021. Originais 
sem destaques)
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Principia o legislador reformador informando que a responsabilização por atos de improbida-
de administrativa compõe-se de um sistema que tem por escopo tutelar a probidade na organização 
do Estado e no exercício de suas funções, assegurando a integridade do patrimônio público e social.

Esse sistema não pode se distanciar das garantias constitucionais. Por isso, no texto nor-
mativo alterado nota-se a evolução do legislador em assegurar, a quem se pretende imputar su-
posto ato de improbidade no exercício da função ou desempenho de competências públicas, 
a comprovação da presença do dolo, assim entendido como “a vontade livre e consciente de 
alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11”, não sendo suficiente tão somente a 
voluntariedade do agente.

A menção expressa ao sistema não passou despercebida de Fernando da Fonseca Gajardoni 
et Al, assinalando a preocupação do legislador em esclarecer que “o sistema de responsabilização por 
atos de improbidade não é uma Lei isolada, que seus dispositivos não são e não devem ser interpreta-
dos de forma estanque” (2022, e-book).

O debate doutrinário e o entendimento jurisprudencial a respeito de que a Lei de Improbidade 
Administrativa comporia o microssistema de tutela coletiva, seja em razão do interesse subjacente à 
demanda, seja pela possibilidade de cumulação das sanções de perda da função pública, suspensão 
dos direitos políticos e de reparação de danos, ainda estão longe de ser pacificado, em especial diante 
da redação do art. 17-D8 que preconiza a natureza repressiva da ação por improbidade administrativa, 
de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas na própria Lei, 
ressaltando, contudo, “não constituir-se em ação civil” (BRASIL, 2021).

Conquanto ainda não dissolvidas as divergências acerca da natureza jurídica da ação de im-
probidade administrativa, decerto se trata de processo judicial punitivo sancionador (MERÇON-
-VARGAS, 2018), sendo imprescindível para a caracterização do ato de improbidade administrativa a 
demonstração da prática da conduta comissiva ou omissiva dolosa com o fim ilícito específico, sem o 
qual se afasta qualquer responsabilidade.

Deduz-se, assim, do exercício de intelecção teleológica normativa, que o legislador, a partir de 
então, resguarda, exclui os agentes e particulares de eventual imputação de responsabilidade por atos 
de improbidade quando ausente o dolo específico na conduta apontada como suposto ato de improbi-
dade administrativa, afastando-os do alcance e incidência da norma punitiva. Com isso, prestigia-se 
o princípio da presunção de inocência, garantia constitucional a ser observada em qualquer processo 
estatal (GRECO, 2011, p. 1221-1254), inclusive os de natureza administrativa, penal, civil ou punitivo 
não penal, como o que remete a LIA (MERÇON-VARGAS, 2018). 

Essa compreensão garantista igualmente se infere do §8º do mesmo art. 1º, em que resta afas-
tada como improbidade a conduta comissiva ou omissiva decorrente de divergência de interpretação 
de lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posterior-
mente prevalecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário:

Art. 1º
...
§8º. Não configura improbidade a ação ou omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, 
baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que não venha a ser posteriormente pre-
valecente nas decisões dos órgãos de controle ou dos tribunais do Poder Judiciário.

8 A Lei 14.230/2021 acrescenta ao texto originário da LIA o art. 17-D, com o seguinte teor: “Art. 17-D. A ação por improbidade administrativa 
é repressiva, de caráter sancionatório, destinada à aplicação de sanções de caráter pessoal previstas nesta Lei, e não constitui ação civil, vedado seu ajuiza-
mento para o controle de legalidade de políticas públicas e para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difu-
sos, coletivos e individuais homogêneos.” (BRASIL, 2021. Originais sem grifos) Com isso a discussão em torno da natureza jurídica da ação permanece 
acirrada, com parcela da doutrina defendendo que se trata de processo judicial punitivo não penal (MERÇON-VARGAS, 2018, p. 69-79).
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Da redação inovadora do art. 1º extrai-se substancial modificação na essência finalística nor-
mativa, ao substituir o texto originário no qual revelava cláusula aberta conceitual acerca do ato de 
improbidade administrativa, então qualificado vagamente como ato que importava em “enriqueci-
mento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1°” da Lei.

Eis o teor do revogado caput art. 9º da Lei 8.429, de 2.6.1992, sem as modificações implemen-
tadas pela Lei 14.230, de 25.10.2021:

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito auferir qual-
quer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, empre-
go ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e notadamente: (BRASIL, 1992.)9 1
[...] 

O texto primitivo empregava conceito vago e indeterminado de ato de improbidade adminis-
trativa, exigindo complexos processos interpretativos por parte dos magistrados e tribunais, impli-
cando invariavelmente em decisões divergentes (WAMBIER, 2015, p. 263-274), o que, além de com-
prometer a segurança e coesão da jurisprudência pátria, macula a garantia constitucional da isonomia 
dos jurisdicionados.

A conformidade constitucional do modelo anterior sempre foi objeto de intensas críticas da 
doutrina nacional uma vez que se pretendia punir ilícitos genéricos com severas sanções (MERÇON-
-VARGAS, 2018).

A propósito, discorrendo acerca do excessivo caráter aberto da Lei de Improbidade Adminis-
trativa, Mauro Roberto Gomes de Mattos (2005) sublinha:

A definição de improbidade administrativa não pode ser um ‘cheque em branco’, pois a segurança 
jurídica que permeia um Estado Democrático de Direito como o nosso não permite essa insegurança 
jurídica. 

Examinando comparativamente o originário art. 1º, sua redação estatuía que “os atos de im-
probidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, in-
direta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Muni-
cípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação 
ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da 
receita anual, serão punidos na forma desta lei.” (BRASIL, 1992)

E, na forma do seu parágrafo único de origem, estendiam-se às penalidades da lei, os atos de 
improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incen-
tivo, fiscal ou creditício, de órgão público bem como daquelas para cuja criação ou custeio o erário 
haja concorrido ou concorra com menos de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita anual, 
limitando-se, nestes casos, a sanção patrimonial à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos co-
fres públicos (BRASIL, 1992).10

Não se pode distanciar-se da noção de responsabilidade que permeia o ideário republicano no 
sentido de que, em contrapartida às prerrogativas que lhe são conferidas, a administração pública, o 
gestor e o agente público vinculam-se ao princípio da legalidade, submetendo-se ao controle, inclusi-
ve judicial, maior conquista da evolução do Estado de Direito.11 

9 Lei 8.429/1992. Texto originário sem as modificações introduzidas pela Lei 14.230/2021

10 Lei 8.429/1992. Texto originário agora revogado, sem as modificações introduzidas pela Lei 14.230/2021.

11 CRFB/1988: Art. 5º... XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
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No republicanismo, os agentes públicos submetem-se à responsabilização por seus atos, em 
contrapartida dos poderes em que são investidos em razão da representação da soberania popular e 
por administrarem a coisa pública (res publica). Sujeitam-se, então, à responsabilidade tanto na esfera 
política, penal ou civil: o conteúdo dos mandatos e a natureza das funções determinam os regimes 
jurídicos das sanções aplicáveis aos casos de excesso de mandato, desvio de função, prevalecimento 
ou corrupção (ATALIBA, 2011, p. 69).

A reforma normativa sela, portanto, a exigência do dolo específico na conduta do agente para 
fins de caracterizar-se como ato de improbidade administrativa; entretanto, os demais atos que trans-
gridam os valores éticos, assim compreendidos lato sensu como os ilegais - não caracterizados como 
de improbidade administrativa – continuam sujeitos ao controle administrativo e jurisdicional ante o 
princípio constitucional da moralidade administrativa.

O dolo como elemento conceitual do ato de improbidade administrativa para configura-
ção das condutas descritas nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa

A Lei 14.230/2021 alterou os arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/1992, acrescentando o dolo como 
elemento dos tipos legais. Para configuração do ato de improbidade administrativa que implique em 
enriquecimento ilícito exige-se, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimo-
nial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade. É 
a norma do art. 9º, ipisis litteris:

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, me-
diante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta 
Lei, e notadamente:         (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
[...] (Originais sem grifos)

Também, para constitui-se ato de improbidade administrativa causador de lesão ao erário, 
deve ser dolosa a ação ou omissão a ensejar, efetiva e comprovada perda patrimonial, desvio, apro-
priação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas na LIA:

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omis-
são dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbara-
tamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente:         
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
[...] (BRASIL, 2021. Originais sem destaques)

Por fim, ao tratar dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública, a disciplina do art. 11 exige a ação ou omissão dolosa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração 
pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legali-
dade, caracterizada por uma das seguintes condutas:  (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021) 
I - ... (BRASIL, 2021. Original sem destaques)

Nesse contexto normativo, verifica-se que, para configurar ato de improbidade, o agen-
te deve possuir o firme propósito, a intenção de praticar o ato ilícito, ou seja, atuar com dolo 
(HARGER, 2019).
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De fato, a partir das alterações normativas, a diferença entre um ato ilegal e um ato de impro-
bidade está na conduta dolosa do agente. Nesse sentido, em comentários ao artigo 1º da Lei, são as 
lições de GAJARDONI et Al:

Há de se ter em mente que o dolo, especialmente para fins de caracterização de ato de improbidade, 
poderá e deverá ser tratado como não apenas a vontade livre e consciente, mas a vontade livre e cons-
ciente de praticar os atos de tal maneira, que vão além do ato praticado sem cuidado, sem cautela, e sim 
com a ausência de cuidado deliberadas de lesarem o erário.
Então o dolo específico, especialmente para fins de caracterização de ato de improbidade, é o ato eiva-
do de má-fé. O erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, a negligência, podem até ser punidos 
em outra esfera, de modo que não ficarão necessariamente impunes, mas não mais caracterizarão atos 
de improbidade. (2022, e-book)

Assim, a presença do dolo na ação ou omissão é essencial para configuração do ato de impro-
bidade administrativa que não se conforma tão somente com a ilegalidade objetiva do ato, sujeitando-
-se às sanções legais qualquer agente público, agente político, servidor público e todo aquele que exer-
ça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação 
ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades 
referidas no art. 1º, conforme previsto no art. 2º da Lei nº 8.429/1992.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público 
e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, 
designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego 
ou função nas entidades referidas no art. 1º desta Lei.        (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)
Parágrafo único. No que se refere a recursos de origem pública, sujeita-se às sanções previstas nesta 
Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato 
de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equi-
valente.     (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021) (BRASIL, 2021)

Relevante frisar, como já mencionado nesse estudo, que, consoante o art. 1º, §7º, da LIA, com 
redação acrescentada pela Lei 14.230/2021, independentemente de integrar a administração indireta, 
estão sujeitos às sanções desta Lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade 
privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra no seu patrimônio ou receita 
atual, limitado o ressarcimento de prejuízos, nesse caso, à repercussão do ilícito sobre a contribuição 
dos cofres públicos.

A Lei também se aplica àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolo-
samente para a prática do ato de improbidade, ressalvando que “os sócios, os cotistas, os diretores e os 
colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a 
ser imputado à pessoa jurídica”, exceto se restar comprovada participação e benefícios diretos, caso em 
que “responderão nos limites da sua participação” (BRASIL, 2021). Mais uma vez, o legislador reafirma 
a necessidade da presença do dolo para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

Conclusões

Da breve análise do conceito do ato de improbidade administrativa introduzido pela Lei 
14.230/2021, conclui-se que a função administrativa deve ser desempenhada pautada na honestidade, 
boa-fé, lealdade, valores máximos da boa administração e que o conteúdo jurídico do princípio da 
moralidade administrativa exige do administrador público comportamentos compatíveis com o inte-
resse público, voltados aos ideais constitucionais republicanos (DI PIETRO, 2019).
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O princípio constitucional da moralidade administrativa impõe limites ao exercício do po-
der estatal, legitimando o controle jurisdicional de todos os atos do Poder Público que transgri-
dam os valores éticos que devem pautar o comportamento dos agentes e órgãos governamentais 
(MELLO, 2002).

O agente público ou agente político, o servidor público e todos que exerçam, ainda que tran-
sitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra 
forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função em quaisquer Entes ou Órgãos 
da Administração Pública devem adotar postura reta, ética e proba em prol da coisa pública.

A conduta imputada ao agente deve revestir-se do dolo específico de lesar os cofres públicos 
ou de obter vantagem indevida, ou de atentar contra os princípios da administração pública, uma vez 
que, acaso se revele apenas culposa, não se configura como ato de improbidade administrativa, eis 
que para a caracterização de infração dos bens jurídicos tutelados pela Lei de Improbidade Admi-
nistrativa o legislador agora impõe a presença do dolo específico na ação ou omissão. Para tanto, a 
partir do novo ordenamento, o dolo, assim entendido como a vontade livre e consciente de alcançar o 
resultado ilícito, é elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa, não 
bastando a voluntariedade do agente.
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Os IMPACTOS do planejamento
tributário nas operações de 
COMÉRCIO EXTERIOR à luz dos 
regimes aduaneiros especiais.
Por Darlã Conceição Santos1

1. Introdução

Desde as civilizações mais antigas tinha-se a concepção de que o comércio entre os povos tra-
ria uma série de benefícios para todos os indivíduos. Essa lógica reside no fato de que é praticamente 
impossível se produzir com eficiência todos os bens demandados por uma sociedade, em razão da 
escassez dos recursos produtivos.  

A Economia aparece como ciência central na análise das relações comerciais entre as nações, 
visto que o seu problema de estudo é a escassez. Nessa perspectiva, observa-se que as necessidades 
humanas são infinitas, porém os recursos para produção dos bens são escassos.

Com o passar do tempo, especificamente na década de noventa com o fim da Guerra Fria, 
inicia-se o processo de internacionalização do sistema capitalista, denominado de globalização, cujas 
relações comerciais mundiais ganharam mais força e visibilidade.   

O comércio exterior é um dos caminhos que leva os países a um certo grau de bem-estar dos 
seus indicadores macroeconômicos como o Produto Interno Bruto (PIB) e Produto Nacional Bruto 
(PNB), gerando ainda a entrada de divisas aos cofres nacionais. 

Entretanto, cabe destacar que o comércio exterior, sobretudo as importações, precisam de 
um olhar especial a fim de que o ônus fiscal não inviabilize a operação, pois muitas são as empresas 
que desejam atuar no plano internacional, desenvolvendo novos negócios, gerando empregos e outros 
benefícios para o país. 

Neste escopo, os regimes aduaneiros especiais aparecem como uma alternativa viável 
na diminuição do ônus fiscal, na medida que trazem benefícios aos operadores do mercado 
internacional.

Através de uma análise qualitativa de dados, juntamente com uma revisão da literatura e da 
legislação pátria vivente, este trabalho pretende demonstrar de forma categórica os reais impactos do 
planejamento tributário nas operações de comércio exterior.  

2. O Planejamento Tributário

Um dos grandes desafios encarados pelas empresas brasileiras, nos dias atuais, sem dúvidas é 
a elevada carga tributária que incide sobre as suas atividades. 

Na análise de vários dados estatísticos atinentes ao tema, sobretudo do Ministério da Econo-
mia publicados em 2020, verifica-se que a carga tributária no Brasil compromete 35% do PIB, e na 
atividade empresarial, com exceção dos tributos, não existem outros custos ou despesas que absorva 
35% da receita das empresas.

1 Advogado (OAB/BA) e Professor; Mestre em Economia e Desenvolvimento Regional (UNIFACS); Especialista em Direito Empresarial 
(FGV), Direito Tributário (UCSAL) e Negócios Internacionais (Massachusetts Institute of Business/ABRACOMEX);  MBA em Finanças e Controladoria 
(IBMEC); Bacharel em Direito (UCSAL) e Relações Internacionais (ESTÁCIO FIB); E-mail: darllansantos.adv@gmail.com

Darlã Conceição
Santos
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Ainda que considerados os custos relacionados à folha de pagamento, em percebe-se que os 
gastos laborais são elevados pois existem diversos encargos tributários embutidos.

Com isso, no intuito de reduzirem o seu custo operacional e agregar mais valor e competitivi-
dade às suas atividades, muitas delas encontram como única alternativa a construção de um sólido e 
pensado planejamento tributário, realizado sempre antes da ocorrência do fator gerador. 

Cabe destacar que implementar um programa de planejamento tributário numa empresa não 
é uma tarefa fácil, pois muitos empresários o enxergam apenas como um custo extra na atividade 
empresarial, e não como um investimento, que reduzirá de forma significativa o seu ônus principal, 
gerando competitividade no seu mercado de atuação.

Para Marco Aurélio Greco (2011, p.18), o planejamento tributário deve atender os seguin-
tes objetivos:

• Otimização tributária; 
• Otimização de riscos; 
• Otimização operacional; 
• Otimização financeira.

Em termos conceituais, o planejamento tributário é um conjunto de operações estruturadas 
lícitas realizadas de forma preventiva que visam diminuir o pagamento de tributos por parte do con-
tribuinte. Desta forma, constitui-se de uma opção negocial feita pelo contribuinte, no campo da li-
citude, com o objetivo da redução de tributos. Com ele, busca-se identificar o regime jurídico mais 
benéfico, dentre as opções legais (Lucro Real, Lucro Presumido, Simples Nacional), além de mapear 
as possibilidades de benefícios fiscais passíveis de serem requeridas.

Para Marcelo Magalhães Peixoto (2017, p. 21), planejamento tributário

consiste na técnica de organização preventiva de negócios jurídicos, visando a uma lícita economia de 
tributos. Nesse sentido, amparado pelo entendimento doutrinário e jurisprudencial, serão apresentados 
os limites da elisão fiscal, bem como seus pressupostos, em face do Poder Estatal de tributar.

James Marins e Mário Shingaki (2002, p. 16) definem planejamento fiscal ou tributário lato 
sensu como

a análise do conjunto de atividades atuais ou dos projetos de atividades econômico-financeiras do con-
tribuinte (pessoa física ou jurídica), em relação ao seu conjunto de obrigações fiscais com o escopo de 
organizar suas finanças, seus bens, negócios, rendas e demais atividades com repercussões tributárias, 
de modo que venha sofrer o menor ônus fiscal possível.

Na visão de Heleno Tôrres (2005, p. 21), planejamento tributário é “a técnica de organização 
preventiva de negócios, visando a uma legítima economia de tributos, independentemente de qualquer 
referência aos atos ulteriormente praticados”.

No entendimento de Gubert (2003, p. 44), o planejamento tributário “é o conjunto de condutas, 
comissivas ou omissivas, da pessoa física ou jurídica, realizadas antes ou depois da ocorrência do fato 
gerador, destinadas a reduzir, mitigar, transferir ou postergar legal e licitamente os ônus do tributo”.

O planejamento tributário para ser realizado precisa atender alguns aspectos, tais como: ser 
realizado num momento antes da ocorrência do fato gerador, realizar modificações nas atividades 
dos contribuintes, preencher lacunas deixadas pela legislação para o pagamento de menos tributos e 
conter um substrato econômico, o chamado propósito negocial. (GRECO, 2011, p. 28)   
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Quando realizado nos parâmetros da lei, pautado na licitude, constituindo mecanismos que 
impeçam a ocorrência do fato gerador, e com isso impedindo o nascimento da relação obrigacional 
jurídico-tributária, o planejamento tributário também é conhecido como “Elisão Fiscal”.    

Por outro lado, quando executado de maneira ilícita, com a prática de simulações, após a 
ocorrência do fato gerador ou tentando ocultá-lo, mascarando um negócio realizado, o planejamento 
tributário recebe o nome de “Evasão Fiscal”, tendo os agentes que responderem por crimes contra à 
ordem tributária.

2.1 Elisão Fiscal

Na análise do planejamento tributário surgem vários institutos que precisam ser explicados 
a fim de clarificar o entendimento e possibilitar uma melhor adoção de medidas pelos contribuintes. 
Dentre eles, primeiramente merece destaque a elisão fiscal.

A elisão fiscal é uma economia tributária, que ocorre de forma lícita, que possibilita ao contri-
buinte a realização das suas atividades da forma menos onerosa possível. Com o uso de mecanismos 
não defesos no Ordenamento Jurídico Brasileiro, busca-se reduzir o peso da carga tributária no seu 
respectivo orçamento. 

Para Marco Aurélio Greco (2011, p. 52) a elisão fiscal é “a conduta lícita do contribuinte antes 
da ocorrência do fato gerador, que ele pratique sem que esteja revestida de nenhuma prática simulató-
ria, com a qual ele obtenha uma menor carga tributária legalmente possível”. Ademais, o autor asse-
vera que “planejamento e elisão são conceitos que se reportam à mesma realidade, diferindo apenas 
quanto ao referencial adotado e à tônica que atribuem a determinados elementos”.

Alinhado à mesma linha de pensamento, Ricardo Alexandre (2018, p. 148) define que

A elisão fiscal é a conduta consistente na prática de ato ou celebração de negócio legalmente enquadrado 
em hipótese visada pelo sujeito passivo, importando isenção, não incidência, incidência menos onerosa 
do tributo. A elisão é verificada, no mais das vezes, em momento anterior àquele em que normalmente 
se verificaria o fato gerador. Trata-se de planejamento tributário, que encontra guarida no ordenamento 
jurídico, visto que ninguém pode ser obrigado a praticar negócio de maneira mais onerosa.

Para Roque Carrazza (2011, p. 123)

Elisão fiscal como sendo a conduta lícita, omissiva ou comissiva, do contribuinte, que visa impedir o 
nascimento da obrigação tributária, reduzir seu montante ou adiar seu cumprimento. A elisão fiscal é 
alcançada pela não realização do fato imponível do tributo ou pela prática de negócio jurídico tributa-
riamente menos oneroso”.

Desta forma, a elisão fiscal se constitui no planejamento tributário com a adoção de práticas 
lícitas, cujos procedimentos devem ser realizados antes do fato gerador, dentro da legislação vigente.

2.2 Evasão Fiscal

A evasão fiscal consiste na elaboração de um planejamento tributário com a adoção de práticas 
ilícitas com o objetivo de não pagar tributos, de forma total ou parcial, violando as normas do nosso 
ordenamento jurídico, fugindo do controle do Fisco.  Um exemplo é quando um gestor empresarial 
omite as vendas reais efetuadas pela empresa, não emitindo nota fiscal, a fim de não elevar o montante 
a ser pago de tributos.
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De um modo geral, a evasão fiscal é a popularmente conhecida sonegação fiscal.
Para Ávila (2007, p. 44)

A evasão fiscal seria uma forma ilícita de acobertar o fato gerador já ocorrido, mediante atos ou negó-
cios simulados ou fraudados. E a prática da fraude fiscal com o desiderado de fugir do pagamento do 
tributo ou diminui-lo. Através de atos contrários ao ordenamento jurídico, o contribuinte obtém uma 
vantagem fiscal. Ela seria posterior a ocorrência do fato gerador”.

Desta forma, a evasão fiscal se constitui na adoção de práticas ilícitas vedadas pela legislação 
pátria vigente. 

3. Os tributos incidentes nas operações de importação

Na análise da atividade importadora percebe-se a incidência de uma série de tributos que 
oneram de forma significativa a entrada de bens no território nacional. Neste escopo estão presentes 
impostos, taxas e contribuições especiais a serem elencadas a partir de então.   

3.1 Imposto de Importação

A atividade de comércio exterior nas suas operações de importação e exportação sofre a in-
cidências de uma série de tributos que podem desestimular as empresas a desenvolverem negócios 
e colaborarem para o crescimento econômico brasileiro. No comércio exterior incidem uma série de 
impostos, taxas e contribuições especiais.

Na operação de exportação a incidência de tributos é menor, pois devemos seguir a lógica de 
exportar mercadorias e não tributos. Contudo, na operação de importação a elevada carga tributária 
muitas vezes inviabiliza a compra de bens no mercado externo, tendo as empresas a necessidade de 
buscarem alternativas que reduzam o ônus fiscal, como a adoção dos regimes aduaneiros especiais.

O Imposto de Importação, juntamente com o Imposto de Exportação, são conhecidos como 
“Impostos Aduaneiros”.

Pelo artigo 153, I, da Constituição Federal de 1988, é de competência única e exclusiva da União 
instituir imposto sobre importação de produtos estrangeiros. Ou seja, instituir o imposto sobre a entrada 
no território nacional, para incorporação à economia interna, de bem destinado ou não ao comércio, 
produzido, pela natureza, ou pela ação humana, fora do território nacional. (PAULSEN, 2019, p. 68).

No que tange ao aspecto material, o artigo 19 do Código Tributário Nacional determina que 
“o imposto, de competência da União, sobre a importação de produtos estrangeiros tem como fato 
gerador a entrada destes no território nacional”. Este dispositivo apresenta a concepção que o imposto 
incidirá sobre “produtos estrangeiros”, e não sobre “mercadorias estrangeiras”. 

O grande ponto de atenção deste dispositivo é que o imposto não incide apenas sobre bens 
que entram no território brasileiro para fins de comércio, mas que também entram para outros 
fins, como de natureza industrial e consumo. Pelo DL nº. 37/1966, o imposto de importação re-
fere-se exclusivamente à “mercadoria”. Produto é muito mais abrangente do que mercadoria. Em 
1979, na obra Imposto de Importação, o Professor Doutor Américo Masset Lacombe, à luz da 
EC 01/1969, já apresentara a distinção entre produto e mercadoria. Para ele, “toda mercadoria é 
um produto, no sentido de que ou é produzido pela natureza ou pela atividade humana, ou pela 
combinação de ambas. Mas nem todo produto é mercadoria, uma vez que, para tanto, necessita 
ser objeto de mercancia”.
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De acordo com o parágrafo único do artigo 69 do Decreto nº. 6.759/2009, o imposto de impor-
tação incide, inclusive, sobre bagagem de viajante e sobre bens enviados como presente ou amostra, 
ou a título gratuito.

Em relação ao aspecto temporal, este imposto tem como fato gerador a data do registro da 
declaração de importação, nos termos do artigo 23 do DL nº. 37/1966: “quando se tratar de mercado-
ria despachada para consumo, considera-se ocorrido o fato gerador na data do registro, na repartição 
aduaneira, da declaração a que se refere o artigo 44”. 

No que se refere ao aspecto espacial, o Imposto de Importação ocorre por ocasião do produto 
estrangeiro “no território nacional”, que compreende o território geográfico, com exceção das repre-
sentações diplomáticas no exterior, as aeronaves e embarcações brasileiras. (PAULSEN, 2019, p. 136) 

Na análise do aspecto pessoal do Imposto de Importação, o sujeito ativo (credor) será a União. 
O sujeito passivo (contribuinte), nos termos do artigo 22, I, do Código Tributário Nacional, será: “o im-
portador ou quem a lei a ele equiparar”. Desta forma, os contribuintes do imposto de importação serão 
os que realizarem compras de produtos no mercado externo para fins de consumo, indústria e comércio. 

Quanto ao aspecto quantitativo, a base de cálculo deste tributo é o valor aduaneiro, que é o 
resultado da soma do valor da mercadoria, do frete internacional, do seguro internacional e as des-
pesas de capatazia. As alíquotas podem ser específicas ou ad valorem. Para saber qual alíquota será 
atribuída, tudo vai depender da classificação fiscal da mercadoria. Nas operações de importação cada 
produto importado tem uma NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul). De acordo com a NCM sa-
be-se qual será a alíquota a ser atribuída na respectiva importação, através da adoção da TEC (Tarifa 
Externa Comum).

3.2 Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) compõe a série de tributos incidentes nas 
operações de importação.

Segundo Sasha Calmon Navarro Coelho (ano, página):

O seu nome originário era Imposto de Consumo, pois seus sujeitos passivos de direito eram os indus-
triais, importadores, arrematantes e, em certas hipóteses, os comerciantes atacadistas de produtos 
industrializados, mas os contribuintes de fato eram os consumidores, já que o imposto aderia ao prego 
do produto, por fora, acrescendo o valor da transação.

O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) está previsto no artigo 153, IV, da Constitui-
ção Federal, e suas disposições estão descritas no Decreto nº. 7.212/2010, que regulamenta a cobrança, 
fiscalização, arrecadação e administração. 

Ao analisar o campo de incidência deste imposto, verifica-se que ele incide sobre produtos 
industrializados, nacionais e estrangeiros, abrangendo todos os produtos com alíquota, mesmo que 
zero, dispostas na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), verificadas as disposições presentes nas res-
pectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação “NT” (não tributado).

De acordo com o Regulamento do IPI (RIPI), produto industrializado é o resultante de qual-
quer operação de transformação, beneficiamento, montagem, acondicionamento ou reacondiciona-
mento e renovação ou recondicionamento, mesmo incompleta, parcial ou intermediária. 

Nas operações de importação, o fato gerador para incidência do Imposto sobre Produtos In-
dustrializados é o desembaraço aduaneiro dos produtos de procedência estrangeira. Quanto ao de-
sembaraço aduaneiro é o ato pelo qual é registrada a conclusão da conferência aduaneira, autorizando 
a efetiva entrega da mercadoria ao importador. 



49

REVISTA BAHIA FORENSE

A base de cálculo para este tributo é encontrada através da soma do valor aduaneiro (valor da 
mercadoria, frete internacional, seguro internacional e capatazia) com o valor do imposto de importação.

As alíquotas a serem atribuídas para esse imposto nas operações de importação estão dispos-
tas nas TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados).

3.3 Imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou sobre operações relativas a 
títulos ou valores mobiliários (IOF)

Este imposto é popularmente conhecido como “Imposto sobre Operações Financeiras”. É de 
competência da União e está previsto no artigo 153, V, da Constituição Federal de 1988, assim como no 
artigo 63 e seguintes do Código Tributário Nacional, e por fim os Decretos nº. 6.306/2007 e 6.339/2008.

O IOF está presente nas importações em razão das trocas internacionais envolverem diferen-
tes países, diferentes moedas e com isso terem a necessidade da realização de operações de câmbio.

Os compradores ou vendedores de moedas estrangeiras, nas operações referentes à transfe-
rência financeira para o exterior são os contribuintes deste tributo nas operações de importação, nos 
termos do artigo 12 do Decreto nº. 6.306/2007.

Na atividade importadora, por envolver uma operação de câmbio, a base de cálculo do IOF 
será o montante da operação em moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição, nos ter-
mos do artigo 14 do Decreto nº. 6.306/2007, assim como o artigo 64 do Código Tributário Nacional. 
(SABBAG, 2019, p. 108)

As alíquotas do IOF são atribuídas de forma proporcional, variando de acordo com a natureza 
das operações financeiras ou de mercado de capitais. Nas operações de câmbio a alíquota máxima é 
de 25%, nos termos do artigo 15 do Decreto nº. 6.306/2007. O imposto incidirá sobre o montante em 
moeda nacional, recebido, entregue ou posto à disposição, correspondente ao valor, em moeda estran-
geira, da operação de câmbio. (SABBAG, 2019, p. 112)

3.4 PIS/COFINS Importação

O PIS (Programa Integração Social) e a COFINS (Contribuição para o Financiamento da Se-
guridade Social) são tributos de grande complexidade existentes no ordenamento jurídico brasileiro, 
e também compõem a cadeia tributária importadora. 

Nas operações de importação, a base de cálculo dessas contribuições será o valor aduaneiro 
acrescido do valor do ICMS do valor das próprias contribuições para mercadorias, e na importação 
de serviços será o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior antes da 
retenção do ISS e do valor das próprias contribuições.

As alíquotas do PIS e COFINS na importação são 2,1% e 9,65%, respectivamente. Vale ressal-
tar que nas hipóteses de pagamento, crédito, entrega, emprego ou remessa de valores a residentes ou 
domiciliados no exterior como contraprestação por serviço prestado são 1,65% para PIS e 7,6% para 
COFINS, nos termos do artigo 8 da Lei 10.865/2004 e Lei 13.137/2015. (CASTRO, 2017, p. 44) 

3.5 Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS)

O ICMS é um imposto de competência dos Estados e do Distrito Federal, previsto no artigo 
155, II a XII, da Constituição Federal de 1988. Sua regulamentação constitucional está prevista na Lei 
Complementar nº. 87/1996, a chamada “Lei Kandir”.
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O imposto incide sobre operações relativas à circulação de mercadorias, desde quando exista 
a natureza de um negócio jurídico mercantil. Desta forma, não incidirá sobre todas as espécies de cir-
culação, mas apenas sobre as que existam uma transferência de titularidade onerosa das mercadorias. 
(PAULSEN, 2019, p. 236) 

O ICMS está presente nas operações de importação, nos termos do artigo 155, XII, i, da 
Constituição Federal de 1988, a qual a lei complementar poderá fixar a base de cálculo, de modo 
que o montante do imposto a integre na importação de bens, mercadorias e serviços. Este modelo de 
composição da base de cálculo é um dos principais fatores que onera as operações de importação no 
Brasil, apenas com a incidência do ICMS.

Numa outra análise atinente à base de cálculo do ICMS, a Lei Complementar nº. 87/1996 estabelece 
que nas operações de importação, a base de cálculo é o valor constante no documento de importação, so-
mado ao valor do Imposto de Importação, do Imposto sobre Produtos Industrializados, do Imposto sobre 
Operações de Câmbio, assim como outros impostos, taxas, contribuições e despesas aduaneiras.   

O fato gerador da incidência do ICMS nas importações é o desembaraço aduaneiro das 
mercadorias. 

Normalmente, nas operações de importação, os Estados estabelecem as alíquotas básicas de 
17% ou 18%. Contudo, a alíquota varia de acordo com cada Estado da Federação.

3.6 Outras taxas e contribuições especiais

Além dos impostos já elencados, nas operações de importação incidem outras taxas e contri-
buições especiais que oneram os contribuintes e desestimulam muitas vezes a atividade. Dentre elas 
destacam-se:

• AFRMM: Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (importações maríti-
mas): 25% do valor frete internacional;

• ATAERO: Adicional de Tarifa Aeroportuária (importações aéreas): 50% armazenagem ou 
50% da capatazia (manuseio);

• Taxa de utilização do SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior): R$ 185,00 
por Declaração de Importação + R$ 29,50 para cada adição de mercadorias à Declaração 
de Importação.

• Armazenagem: importações marítimas (por período de 10 dias: em média 0,26% CIF);
• Capatazia ou THC: despesas de manuseio de cargas;
• S.D.A (Sindicato dos Despachantes Aduaneiros).

Conforme apresentado, a incidência tributária na operação de importação onera de forma 
significativa a vida do contribuinte, o que reforça a necessidade de um sólido planejamento tributário.

4. Os Regimes Aduaneiros 

O ônus fiscal das operações de comércio exterior muitas vezes desestimula as empresas brasileiras 
em atuar de forma incisiva neste segmento, gerando empregos e outras benesses para a nossa economia.

Para que uma operação de exportação e/ou importação sejam realizadas tornar-se-á necessária 
a adoção de um conjunto de procedimentos ou regras previstas em lei, denominados de regimes adu-
aneiros. Eles podem ser classificados em comuns e especiais. (ROCHA, 2019)
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Os regimes aduaneiros comuns são procedimentos genéricos aplicados no comércio exterior 
indistintamente. 

Por outro lado, uma alternativa prevista no ordenamento jurídico pátrio vigente capaz de via-
bilizar um fluxo mais intenso da nossa corrente de comércio com o mundo são os chamados regimes 
aduaneiros especiais, que são regras ou procedimentos que visam regular situações especiais no co-
mércio de importação e exportação.

Os regimes aduaneiros especiais além de trazerem vantagens financeiras e operacionais para 
as empresas, agregam benefícios fiscais às atividades econômicas pois suspendem ou impedem a 
cobrança de tributos.

Muitos são os regimes aduaneiros especiais previstos no Decreto nº. 6.759/2009, o chamado 
Regulamento Aduaneiro. Contudo, este trabalho se debruçará na análise dos principais aspectos e 
benefícios dos seguintes regimes: o Drawback, o Entreposto Aduaneiro, a Admissão Temporária, a 
Exportação Temporária e o Trânsito Aduaneiro. 

4.1 Drawback

O Drawback é o regime aduaneiro especial que permite a importação de insumos para indus-
trialização de bens destinados à exportação, sem incidência de tributos. 

O regime aduaneiro especial de Drawback foi instituído em 1966 pelo Decreto Lei nº. 37, de 
21/11/1966, e consiste na suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados 
para utilização em produto exportado. Ele funciona como um incentivo às exportações ao reduzir os 
custos de produção de produtos exportáveis, possibilitando às empresas uma redução do valor investi-
do em insumos importados (não pagamento de impostos na importação) e tornando os produtos mais 
competitivos no mercado internacional. (SOUSA, 2010, p. 58)

Para a obtenção da concessão do Drawback torna-se necessária a requisição junto à Secretaria 
de Comércio Exterior, o qual se levará em consideração o quanto a operação agregará de valor às 
exportações, nos termos do artigo 384-B do Decreto nº. 6.759/2009.  

De acordo com o artigo 383 do Decreto nº. 6.759/2009, o Drawback pode ser visto como uma 
estratégia governamental de incentivo às exportações. Ele pode ocorrer em três modalidades: suspen-
são, isenção e restituição.

Na modalidade de suspensão, ocorre a suspensão do pagamento do Imposto de Importação, 
Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS/PASEB, da COFINS, do PIS/PASEB Importação, 
da COFINS Importação, na importação de maneira combinada ou não com a compra no mercado 
doméstico, de mercadoria para emprego ou consumo na industrialização de produtos a serem expor-
tados. (ROCHA, 2019, p. 82)

O Drawback suspensão é concedido às empresas do segmento industrial ou comercial. No que 
tange à empresa comercial, a mercadoria importada deverá ser industrializada por um estabelecimen-
to competente para tal, por conta e ordem da beneficiária do regime, a quem cabe a responsabilidade 
pela exportação. (FARO, 2007, p. 36)

Na modalidade de isenção, ocorre a isenção do Imposto de Importação e a redução à tarifa 
zero do Imposto sobre Produtos Industrializados, do PIS/PASEP, da COFINS, do PIS/PASEP Im-
portação e da COFINS-Importação, na importação, de forma combinada ou não com a aquisição no 
mercado doméstico, de mercadoria equivalente à empregada ou consumida na industrialização de 
produto exportado. (ROCHA, 2019, p. 88)

O Drawback isenção consiste na autorização para que seja importada, com isenção de tribu-
tos, a mesma quantidade e qualidade de elementos utilizados na produção de mercadoria já vendida 
anteriormente no mercado externo, sobre a qual tenham sido recolhidos os tributos devidos quando 
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de sua importação. Em regra, revela-se como uma estratégia de renovação ou reposição de estoque. 
(FARO, 2007, p. 42).

De acordo com o artigo 393-A do Decreto nº. 6.759/2009, o beneficiário do Drawback, na mo-
dalidade de isenção, poderá optar pela importação ou pela aquisição no mercado interno da mercado-
ria equivalente, de forma combinada ou não, considerada a quantidade total adquirida ou importada 
com pagamento de tributos.

Na modalidade de restituição, ocorre a restituição total ou parcial, dos tributos pagos na im-
portação de mercadorias exportadas após beneficiamento, ou utilizada na fabricação, complementa-
ção ou acondicionamento de outra exportada. (ROCHA, 2019).

O Drawback restituição consiste em resgatar os tributos pagos no momento da importação das 
mercadorias que tenham sido beneficiadas ou utilizadas na fabricação, complementação ou acondi-
cionamento de um produto exportado. Ocorre que, para que esta modalidade seja habilitada necessita 
da comprovação da venda externa do produto resultante do processo industrial que tenha envolvido 
insumos importados anteriormente, observando-se a tributação normal. (FARO, 2007, p. 52) 

Cabe destacar que, ao contrário das modalidades de Drawback suspensão e isenção cujas conces-
sões são dadas pela Secretaria de Comércio Exterior, é de competência da Secretaria da Receita Federal 
a concessão da modalidade do Drawback restituição. Neste caso, a restituição poderá ocorrer de maneira 
total ou parcial dos tributos pagos na importação de mercadorias exportadas após beneficiamento, ou uti-
lizadas na fabricação, complementação ou acondicionamento de outras exportadas, nos termos do artigo 
397 do Decreto nº. 6.759/09. A restituição do montante dos tributos poderá ser feita através de crédito fiscal, 
a ser utilizado em qualquer outra futura importação, nos termos do artigo 398, Decreto nº. 6.759/09.

4.2 Entreposto Aduaneiro

É o regime aduaneiro especial que permite o depósito de mercadorias em local determinado do 
território aduaneiro, com suspensão de tributos, pelo prazo de um ano, prorrogável por até três anos.

Por este regime, podem ser importados bens destinados à exposição, demonstração e teste de 
funcionamento; industrialização e manutenção ou reparo, como, por exemplo, as provisões de bordo 
de aeronaves ou de embarcações utilizadas no transporte comercial internacional, partes, peças e ou-
tros materiais de reposição, manutenção e reparo de aeronaves. (FARO, 2007, p. 64)

De acordo com o artigo 404 do Decreto nº. 6.759/2009, o regime especial de entreposto adua-
neiro na importação é o que permite a armazenagem de mercadoria estrangeira em recinto alfandega-
do de uso público, com suspensão do pagamento dos impostos federais, da contribuição para o PIS/
PASEP Importação e da COFINS Importação incidentes na importação.

4.3 Admissão Temporária

 É o regime aduaneiro especial que permite a entrada de produtos estrangeiros com suspensão 
de tributos pelo prazo de um ano, prorrogável por mais um ano.

 Por esse regime, os bens que entram no país aqui permaneçam por um determinado prazo, e 
posteriormente retornem para o exterior com a suspensão do pagamento de tributos, desde que não 
venham a sofrer qualquer tipo de modificação das suas características enquanto estiverem no Brasil. 
(FARO, 2007, p. 72)

 Muitos são os casos elencados no Decreto nº. 6.759/2009 que permitem a adoção da Admissão 
Temporária, ocorrendo respectivamente a suspensão do pagamento dos tributos de importação. Den-
tre eles, destacam-se:
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• Feiras, exposições, congressos e outros eventos científicos ou técnicos;
• Pesquisa ou expedição científica, desde que relacionados a projetos previamente autoriza-

dos pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico;
• Espetáculos, exposições e outros eventos artísticos ou culturais;
• Competições ou exibições esportivas;
• Feiras ou exposições comerciais ou industriais;
• Promoção comercial, inclusive amostras sem destinação comercial e mostruários de repre-

sentantes comerciais.  

Na Admissão Temporária, os bens poderão permanecer no território nacional pelo prazo 
de um ano, prorrogável por igual período, e em situações especiais a Secretaria da Receita Federal 
(SRF) poderá conceder nova prorrogação desde que o limite máximo não ultrapasse cinco anos. 
(SOUSA, 2010)

4.4 Exportação Temporária

É o regime aduaneiro especial que permite a saída e futuro regresso de produtos nacionais 
ou nacionalizados, não havendo a incidência de impostos, pelo prazo de um ano, prorrogável por 
mais um ano.

De acordo com o artigo 432 do Decreto n. 6.759/09, a exportação temporária permite a saída 
do território nacional, com a suspensão do pagamento do imposto de exportação, de mercadoria 
nacional ou nacionalizada, condicionada à reimportação em prazo determinado, no mesmo estado 
em que foi exportada.

É da competência da Secretaria da Receita Federal a concessão da Exportação Temporária.
Neste regime poderão ser admitidos bens cuja exportação tenha como objetivo atender aos 

interesses esportivos, artísticos, culturais, científicos, comerciais e industriais. Desta forma, a saí-
da do território nacional pode ter várias destinações, como feiras, exposições, congressos e outros 
eventos científicos ou técnicos. (FARO, 2007)

4.5 Trânsito Aduaneiro

É o regime aduaneiro especial que permite o transporte de mercadorias de um ponto a outro 
do território aduaneiro, com suspensão de tributos.

De acordo com o artigo 315 do Decreto nº. 6.759/2009, o trânsito aduaneiro é o regime que 
admite a movimentação e o transporte de mercadorias de um local a outro no território nacional, sob 
controle aduaneiro, com a suspensão de tributos. 

Com base no artigo 316 do Decreto nº. 6.759/2009, este regime subsiste do local de origem ao 
local de destino e desde o momento do desembaraço para trânsito aduaneiro pela unidade de origem 
até o momento em que a unidade de destino conclui o trânsito aduaneiro.

É através do trânsito aduaneiro que as mercadorias podem ser transportadas da Zona 
Primária (dentro dos portos, aeroporto e fronteiras) para a Zona Secundária (fora dos portos, 
aeroportos e fronteiras).

Para que este regime seja realizado é necessário que as empresas tenham autorização e habi-
litação prévia da Secretaria da Receita Federal. (FARO, 2007, p. 92)
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5 Considerações Finais   

O desenvolvimento do trabalho demonstrou a grande relevância do estudo do planejamento 
tributário nas operações de comércio exterior, sobretudo quando realizado à luz dos regimes adua-
neiros especiais.

O planejamento tributário é uma ferramenta importantíssima na redução dos custos organiza-
cionais e aumento da rentabilidade dos negócios, sobretudo no Brasil cuja carga tributária comprome-
te aproximadamente 35% da receita das empresas.  

A atividade de comércio exterior pode trazer muitas coisas boas para o país, na medida que eleva 
a disponibilidade de bens para a sociedade, gera empregos e colabora para o crescimento econômico.

Para que as empresas tenham sucesso, torna-se necessária a adoção de práticas que re-
duzam os custos e acima de tudo o ônus fiscal. A operação de importação requer um planeja-
mento bastante preciso, pois, a carga tributária incidente pode desestimular os importadores em 
adquirirem produtos no mercado internacional. Nas operações de exportação, o planejamento 
tributário também pode reduzir os custos e melhorar o preço final do produto a ser vendido no 
mercado internacional. 

Uma das alternativas previstas no ordenamento jurídico brasileiro que reduz o ônus fiscal nas 
operações de comércio exterior são os regimes aduaneiros especiais. Quando adotados de forma as-
sertiva, eles podem melhorar o fluxo de caixa das empresas no que tange ao pagamento dos tributos 
e, em alguns casos, reduzir de maneira significativa a carga tributária.

Muitos são os regimes aduaneiros especiais presentes na legislação aduaneira nacional. Con-
tudo, nem todas as empresas conhecem e com isso pagam mais tributos do que deveriam, perdendo 
competitividade.

Assim, com a implementação de um planejamento tributário pautado na adoção dos regimes 
aduaneiros especiais, as empresas poderão atuar de maneira mais competitiva nas operações do co-
mércio exterior. Nas importações importando insumos de baixo custo e alta qualidade. Nas exporta-
ções com o crescimento das vendas dos produtos acabados, contribuindo para sua longevidade.

Referências

ÁVILA, Alexandre Rossato da Silva. Curso de Direito Tributário. 3. ed. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2007.

CAPARROZ, Roberto. Comércio Internacional e Legislação Aduaneira. 4ª. ed. São Paulo: 
Atlas, 2017.

CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional tributário. 26ª ed. Malhei-
ros Editores. São Paulo, 2011.

CASTRO, Eduardo M. L. Rodrigues, LUSTOZA, Helton Kramer, GOUVÊA, Marcus de Frei-
tas. Tributos em Espécie. 4ª. ed. Bahia: Editora JusPODIVM, 2017.

FARO, Ricardo, FARO, Fátima. Curso de Comércio Exterior. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.



55

REVISTA BAHIA FORENSE

FURLAN, Anderson. Planejamento Fiscal No Direito Brasileiro – Limites e Possibilida-
des. São Paulo: Forense. 2011.

GRECO, Marco Aurélio. Planejamento Tributário. São Paulo: Dialética, 2011.

GUBERT, P. A. Pinheiro. Planejamento tributário: análise jurídica e ética. 2. ed. Curitiba: 
Juruá, 2003. 

MARINS, James. Tributação e antielisão. Curitiba: Juruá, 2002. 

PAULSEN, Leandro, MELO, José Eduardo Soares. Impostos Federais, Estaduais e Munici-
pais. 11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2019. 

PEIXOTO, Marcelo Magalhães. Planejamento Tributário. São Paulo: MP, 2007.

ROCHA, Paulo Cesar Alves. Regulamento Aduaneiro. 20ª. ed. São Paulo: Aduaneiras, 2019. 

SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 11ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.

SOUSA, José Meireles. Gestão do Comércio Exterior – exportação/importação. São Paulo: 
Saraiva, 2010.

VASQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. 8ª ed. São Paulo: Atlas, 2007.

YAMASHITA, Douglas. Elisão e Evasão de Tributos – Planejamento Tributário. São Pau-
lo: Lex. 2005.



56

REVISTA BAHIA FORENSE

REFLEXÕES sobre Decisões 
Automatizadas à luz da
Lei Geral de Proteção de Dados
Por Mayanne Pontes1
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Introdução

A evolução social e tecnológica implica maior complexidade das relações sociais e comerciais, 
exigindo, portanto, que o Direito, enquanto ciência social, acompanhe esse desenvolvimento. Nesse 
sentido, a necessidade de tratar com mais atenção a proteção de dados pessoais, que hoje ocupa status 
de direito fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, se tornou latente.

Incontáveis são as novas tecnologias e os seus desenvolvimentos que, em geral, se relacionam 
com a busca das chamadas “experiências customizadas”. Esse tipo de customização, contudo, de-
pende de um intenso e marcante tratamento de dados pessoais baseados em algoritmos que analisam 
registros sobre comportamentos e preferências, devendo a Administração Pública, as empresas e os 
usuários conciliarem essas experiências com a proteção de dados pessoais.

Segundo o 13º estudo anual Global Consumer Pulse: puts it, hyper-relevance (Wollan et al., 
2018), realizado pela Accenture Strategy, os consumidores se dizem frustrados quando as empresas 
deixam de prover experiências relevantes e personalizadas, sendo que 45% se preocupam com a pro-
teção de seus dados ao assinarem serviços inteligentes, desenvolvidos pare entenderem e anteciparem 
escolhas e necessidades. 

Assim, os algoritmos têm a capacidade de decidir quais ofertas uma pessoa irá receber, quais 
filmes lhe serão sugeridos, quais trajetos ela poderá escolher, quais notícias ela poderá ler e tantas 
outras variações de escolhas feitas com base em um aprendizado que, com o passar do tempo, se torna 
cada vez mais preciso. O impacto das decisões algorítmicas automatizadas ainda está longe de uma 
compreensão completa.

Nesse sentido, vale recordar o escândalo trazido pelo caso da Cambridge Analytica, no ano de 
2015, que elevou a outro patamar as discussões sobre proteção de dados, uma vez que tornou pública 
o uso de dados pessoais para influenciar um processo eletivo. Ou ainda o documentário Dilema das 
redes, de 2020, que abordou relatos de práticas que ocorrem em redes sociais e trazem preocupação à 
moralidade e à ética do uso indiscriminado de algoritmos e, consequentemente, informações pessoais.

1 Advogada. Conferencista. Consultora jurídica em Direito Digital. Pós-graduanda em Direito Digital pela Pontifícia Universidade Católica 
de Minas Gerais (PUC/MG). Autora de diversos artigos jurídicos sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Coordenadora dos livros Lei Geral 
de Proteção de Dados: novos paradigmas do Direito Brasileiro e Compliance e Proteção de Dados: autodeterminação informativa e cultura de integridade. 
Membra da International Association of Privacy Professionals (IAPP) e da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade e Proteção de Dados 
(ANPD). Certificação Profissional pelo INSPER – Privacidade e Proteção de Dados. Certificação Profissional de Compliance e Proteção de Dados pela 
Legal Ethics Compliance (LEC). Certificação profissional pela EXIN PDPE Essentials e Exin Privacy & Data Protection Practitioner. Certificada pela 
IAPP no curso Privacy Managment training. Responsável pelo núcleo da LGPD do Escritório Robson Sant’Ana Advocacia e Consultoria. Membra do 
grupo de trabalho para regulamentar a implantação da LGPD no âmbito do Poder Judiciário do Estado da Bahia. Professora convidada da Universidade 
Corporativa do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (UNICOORP) para o curso “Lei Geral de Proteção de dados no âmbito do PJBA”.
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Diante dessas possibilidades, a legislação brasileira inovou, no art. 20 da Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD), ao prever o direito à revisão de decisões tomadas unicamente com base em 
tratamento automatizado de dados pessoais que afetem os interesses de seus titulares.

A presente abordagem, portanto, busca trazer uma visão das definições e aplicações de deci-
sões automatizadas inseridas em nosso cotidiano, atrelada aos aspectos históricos relevantes nacio-
nais e internacionais em derredor desse importante tema.

Definição: Decisões automatizadas

Podemos automatizar uma decisão? Pode uma máquina pensar? Essas são as primeiras im-
pressões que involuntariamente pensamos quando abordamos esse tema. E isso não é uma novidade. 
Esses pensamentos foram levantados por Alan Turing (1950), em seu livro Computing machinery and 
intelligence, que conclui que essa situação seria possível. 

Para uma decisão automatizada ocorrer, os comandos dados para a sua automação são o que 
denominamos de algoritmos. Eles, segundo o Cambridge (1999), configuram-se em um conjunto de 
instruções ou regras matemáticas que, se inseridas a um computador, ajudarão a calcular uma respos-
ta a um problema.

Nessa senda, uma decisão mais simples pode ser automatizada, como a seleção de currículos 
que contenham determinadas informações para um processo seletivo, ou uma que tenha uma comple-
xidade maior, necessitando de mais variáveis para ocorrer ou pelo menos para se ter uma chance de 
acerto maior. Neste último caso, de forma análoga, podemos tentar explicar essas decisões através da 
atividade biológica intrínseca ao ser humano: o pensar.

É inegável o fundamento de que todos os dias um indivíduo pensa e decide sobre as mais 
diversas situações. O pensamento é a maneira como uma pessoa aprende, pois, ao executar essa ati-
vidade, ela irá incorporar a sua visão a uma experiência passada para projetar o futuro e assim terá 
mais facilidade ao decidir. Dessa forma, nas decisões automatizadas consideradas com mais variáveis 
e complexas, é necessário que os algoritmos aprendam por meio de experiências. Esse aprendizado é 
o que se chama de machine learning

 Entretanto, independentemente de as decisões automatizadas serem simples ou complexas, 
estamos inseridos em uma sociedade da informação na qual existem algoritmos por todos os lados. 
Como afirmou o filósofo Buyuung Chul-Han (2018, p. 122), “todo clique que eu faço é salvo. Todo 
passo que eu faço é rastreável. Deixamos rastros digitais em todo lugar. Nossa vida digital se forma 
de modo exato na rede.”.

Nessa perspectiva, é necessário manter em mente a importância de estabelecer regulamen-
tações que garantam a ética e a preservação de diversos direitos já conquistados em nosso ordena-
mento jurídico.

Trajetória Internacional das Normas sobre Tratamento Automatizado

A primeira lei nacional de proteção de dados pessoais foi a lei sueca de 1973, que surgiu de-
vido ao tratamento de dados pessoais que estava sendo realizado por diversas empresas para gerar 
registros computorizados. Através da obra Elaborati eletroccini e controlo sociale, de Stefano Rodotà 
(1973), várias discussões foram geradas fazendo Stefano ponderar que:

A novidade fundamental introduzida pelo computador consiste na transformação de informações dis-
persas em informações organizadas. Os rastros são infinitos, que todos saiam durante seus dias: multas 
por infração de trânsito, estadias em hotéis, reembolsos em organizações de ajuda mútua, relatórios 
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para impostos, operações de câmbio, compras sujeitas a registro, operações bancárias [...] e assim por 
diante. Cada um desses dados, considerados em si, pode ser pouco ou nada significativo: melhor, pouco 
ou nada diz além do que a questão específica a que se refere diretamente. Quando se torna possível 
conhecer e conectar simultaneamente toda a massa de informação referente a uma pessoa específica, 
um perfil geral do sujeito emerge do entrelaçamento das relações. (RODOTÀ, 1973, p. 112).

O tratamento automatizado pelos dizeres do autor citado tornou possível a percepção de que a 
coleta, o armazenamento e o cruzamento de informações pessoais poderiam gerar perfis individuais, 
e as empresas que percebessem isso estariam em uma posição privilegiada em relação às demais.

Em decorrência dessas discussões, a lei sueca então instituiu o Conselho de Inspeção de Da-
dos, e exigiu que fosse solicitada permissão prévia de cada registro de dados pessoais que fossem 
computadorizados. Era o Conselho que concedia a permissão com requisitos que deveriam ser cum-
pridos, conforme pondera Oman (1957), em sua obra Implementing data protection in law.

Posteriormente, em 1977, surgiu a lei alemã que serviu de base para a atual legislação europeia 
sobre o tema. No seu escopo, também existia a previsão do tratamento de dados pessoais de forma au-
tomatizada no setor privado e público. Uma de suas previsões, inclusive, se referia ao cargo de Encar-
regado de Proteção de Dados. No caso de empresas que tivessem tratamento automatizado, com mais 
de cinco empregados, elas seriam obrigadas a indicar um encarregado. Se não existisse tratamento 
automatizado, a empresa só deveria indicar um encarregado no caso de terem mais de 20 empregados.

A Convenção 108, ocorrida em 1981, é a Convenção para a Proteção de Indivíduos quanto ao 
Tratamento Automatizado de Dados Pessoais, incluindo também os casos em que os dados não sejam 
tratados de forma automatizada. Essa convenção definiu em seu art. 2º, “c”, que:

o tratamento automatizado inclui as seguintes operações, se realizadas no todo ou em parte por meios 
automatizados: armazenamento de dados, realização de cálculos lógicos e/ou aritméticos operações so-
bre esses dados, sua alteração, apagamento, recuperação ou divulgação. (STRASBOURG, 1981, p. 1).

O objetivo estabelecido no preâmbulo do texto de Strasbourg (1981, p.1), em comento, seria o 
de “estender as garantias dos direitos de todos e liberdades fundamentais e, em particular, o direito 
ao respeito da vida privada, tendo em conta o crescente fluxo transfronteiriço de dados pessoais em 
processamento automático”2.

Outro importante marco a ser destacado é a Diretiva 95/46/EU do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 24 de outubro de 1995, que abrange em seu texto os dados tratados de forma com ou sem 
automação. Ela reconhece, no seu art. 15, que:

Os Estados-membros reconhecerão a qualquer pessoa o direito de não ficar sujeita a uma decisão que 
produza efeitos na sua esfera jurídica ou que a afecte de modo significativo, tomada exclusivamente 
com base num tratamento automatizado de dados destinado a avaliar determinados aspectos da sua 
personalidade, como por exemplo a sua capacidade profissional, o seu crédito, confiança de que é me-
recedora, comportamento. (EUROPA, 2003, p.18).

A regra, portanto, seria de que não houvesse as sujeições a essas decisões automatizadas ainda 
que comportassem exceções como as do art. 15, “2”:

2. Os Estados-membros estabelecerão, sob reserva das restantes disposições da presente directiva, que 
uma pessoa pode ficar sujeita a uma decisão do tipo referido no n.o 1 se a mesma:
a) For tomada no âmbito da celebração ou da execução de um contrato, na condição de o pedido de 

2 “Extend the safeguards for everyone’s rights and fundamental freedoms, and in particular the right to the respect for privacy, taking account 
of the increasing flow across frontiers of personal data undergoing automatic processing.”
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celebração ou execução do contrato apresentado pela pessoa em causa ter sido satisfeito, ou de existi-
rem medidas adequadas, tais como a possibilidade de apresentar o seu ponto de vista, que garantam a 
defesa dos seus interesses legítimos; ou 
b) For autorizada por uma lei que estabeleça medidas que garantam a defesa dos interesses legítimos 
da pessoa em causa. (EUROPA, 2003, p.18).

O Regulamento Geral sobre Proteção de Dados (RGPD) é a atual legislação europeia, con-
templando o tema de decisões automatizadas em seus artigos 13º, 2, “f”; 14º, 2., “g”; 15º, 1., “h” e 22; 
que, de forma resumida, estabelecem o direito à informação e ao acesso aos dados pessoais tratados 
dessa forma e possibilitam o direito de o titular obter intervenção humana para manifestar seu ponto 
de vista e contestar uma decisão.

Decisões Automatizadas no Brasil

Conforme elencado no tópico anterior, as decisões automatizadas existem e são mencionadas 
em legislações desde a década de 1970. É cediço que, em nosso cotidiano, elas estão usualmente in-
seridas, como um comando para acender e apagar as luzes ou um lembrete em sua agenda eletrônica. 

Contudo, as automações que possuem decisão sobre tomada de crédito ou sobre contratação 
para uma posição de trabalho, sendo, por isso, consideradas impactantes na vida de uma pessoa, estão 
inseridas no direito de serem revistas.

A LGPD, em seu art. 20, trouxe esse direito. Antes dela, entretanto, cabe o registro de um 
precedente jurídico: o Recurso Especial n.º 1.457.199-RS.

Recurso Especial n.º 1.457.199-RS

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou, em dezembro de 2014, o caso em que foi debatido 
a legalidade do credit scoring, através do Recurso Especial n.1457.199-RS. 

Apreciando o mencionado recurso, a Corte Cidadã entendeu que “o sistema do credit scoring, 
é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos esta-
tísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado 
(nota do risco de crédito)”.

Diante desse fato, entende-se que o sistema em questão funciona como um tipo de decisão 
automatizada que, por meio do uso de algoritmos que possuem a função de analisar os dados pessoais 
presentes, vão calcular uma nota para cada indivíduo que foi submetido a essa avaliação. Percebe-se, 
portanto, que esse sistema realiza dois atos decisórios subsequentes: o primeiro, quando atribui uma 
nota que possui o poder de afetar de forma significativa um indivíduo; e o segundo, que irá conceder 
ou não determinado valor/crédito.

Segundo o julgado em comento, essa prática comercial (credit scoring) é lícita, estando au-
torizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n.º 12.414/2011 (Lei do Cadastro Positivo), restando 
assentado jurisprudencialmente, que:

3) Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de 
proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações 
negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.
 4) Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos 
esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem 
como as informações pessoais valoradas. (BRASIL, 2014, p.2).
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O termo “esclarecimentos”, empregado nesse entendimento pelo STJ, deixa claro que o con-
sumidor terá direito a uma explicação acerca de quais fontes de dados serão avaliadas para criar a sua 
pontuação de crédito e que tipo de informações foram analisadas. Esse entendimento é reforçado no 
relatório e Voto do Relator do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, in verbis:

No caso específico do ‘credit scoring’, devem ser fornecidas ao consumidor informações claras, pre-
cisas e pormenorizadas acerca dos dados considerados e as respectivas fontes para atribuição da nota 
(histórico de crédito), como expressamente previsto no CDC e na Lei nº 12.414/2011. 

O fato de se tratar de uma metodologia de cálculo do risco de concessão de crédito, a partir de modelos 
estatísticos, que busca informações em cadastros e bancos de dados disponíveis no mercado digital, 
não afasta o dever de cumprimento desses deveres básicos, devendo-se apenas ressalvar dois aspectos:

 De um lado, a metodologia em si de cálculo da nota de risco de crédito (‘credit scoring’) constitui 
segredo da atividade empresarial, cujas fórmulas matemáticas e modelos estatísticos naturalmente 
não precisam ser divulgadas (art. 5º, IV, da Lei 12.414/2011: ...’ resguardado o segredo empresarial’).

De outro lado, não se pode exigir o prévio e expresso consentimento do consumidor avaliado, pois não 
constitui um cadastro ou banco de dados, mas um modelo estatístico. 

Com isso, não se aplica a exigência de obtenção de consentimento prévio e expresso do consumidor 
consultado (art. 4º).

Isso não libera, porém, o cumprimento dos demais deveres estabelecidos pelo CDC e pela lei do ca-
dastro positivo, inclusive a indicação das fontes dos dados considerados na avaliação estatística, como, 
aliás, está expresso no art. 5º, IV, da própria Lei nº 12.414/2011 (‘São direitos do consumidor cadas-
trado ... conhecer os principais elementos e critérios considerados para a análise do risco de crédito, 
resguardado o segredo empresarial’). (BRASIL, 2014, p. 39).

Constata-se, portanto, que as instituições que estejam responsáveis por realizar as pontuações 
de créditos não estão compelidas a explicar o funcionamento de seus sistemas e algoritmos, devido à 
proteção e ao resguardo do segredo empresarial, mas devem garantir uma explicação aos indivíduos 
em relação a quais dados e fontes foram utilizados para a formação do seu cadastro. 

Desta forma, o referido Tribunal dispôs sobre uma forma de operacionalização do “direito à 
informação”, quando reforçou, literis:

Assim, essas informações, quando solicitadas, devem ser prestadas ao consumidor avaliado, com a 
indicação clara e precisa dos bancos de dados para que ele possa exercer um controle acerca da ve-
racidade dos dados existentes sobre a sua pessoa, inclusive para poder retificá-los ou melhorar a sua 
performance no mercado. (BRASIL, 2014, p. 39 e 40).

Sob esse viés, é cediço afirmar que, antes mesmo da promulgação da LGPD, já havia a preo-
cupação em prover ao titular dos dados a possibilidade de exercer algum tipo de controle em relação 
aos usos de suas informações que alimentam esse sistema.

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)

A Lei Federal n.º 13.709/2018, conhecida como Lei Geral de Proteção de Dados, contemplou 
em seu regime normativo disposições específicas destinadas tanto ao setor público quanto ao setor 
privado, quando estes realizarem qualquer tratamento envolvendo dados pessoais. Seu objetivo é a 
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proteção da privacidade, a intimidade e a liberdade dos indivíduos, estabelecendo como premissas 
básicas que os processos envolvendo dados pessoais ocorram com a máxima transparência e com 
aplicação de mecanismos de controles aptos a protegerem os dados pessoais e garantirem os direi-
tos dos seus titulares.

Nessa senda, ela prevê, em seu art. 20, um direito à revisão das decisões automatizadas, in verbis:

Art. 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com 
base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões 
destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua 
personalidade. (BRASIL, 2018).

Apesar da ausência de definição expressa na LGPD sobre decisões automatizadas, nota-se que 
ela trouxe como exemplo a decisão de definição de perfil (profiling). Trata-se de um método de análise 
e resposta comportamental que pode ser direcionado para qualquer área, como a profissional, pessoal, 
consumerista e creditício. A análise se baseia na coleta de diferentes informações de uma pessoa para 
catalogá-la em um grupo.

De maneira a exemplificar, se determinado cidadão é um homem, formando em economia, 
que gosta de frequentar o restaurante “y”, ele será inserido em um “grupo” de indivíduos com carac-
terísticas semelhantes às dele. Quanto maiores são as informações, mais precisas poderão ser suas 
ofertas e direcionamentos. Assim, uma decisão automatizada estará configurada no momento inicial 
em que ocorre um enquadramento do perfil, ou seja, a catalogação de um indivíduo em um determi-
nado perfil por meio das somas das informações obtidas dele.

Outro importante ponto a ser ressaltado é o emprego do termo “revisão” das decisões automa-
tizadas. Isso porque, durante a tramitação legislativa da LGPD, muitas dúvidas foram levantadas para 
entender o que essa revisão significaria. Seria uma alteração do resultado? E por quem seria feito?

Nesse sentido, vale mencionar que, na redação original da LGPD, havia a previsão de que essa 
revisão fosse feita por meio de um ser humano, em sintonia com a corrente europeia sobre o tema, a 
RGPD. Nela, é possível que uma pessoa possa intervir e escutar as queixas do titular de dados quando 
ele estiver contestando a decisão a qual está sujeito.

Essa previsão, contudo, foi retirada do texto legal sob o seguinte argumento:

A propositura legislativa, ao dispor que toda e qualquer decisão baseada unicamente no tratamento 
automatizado seja suscetível de revisão humana, contraria o interesse público, tendo em vista que tal 
exigência inviabilizará os modelos atuais de planos de negócios de muitas empresas, notadamente das 
startups, bem como impacta na análise de risco de crédito e de novos modelos de negócios de insti-
tuições financeiras, gerando efeito negativo na oferta de crédito aos consumidores, tanto no que diz 
respeito à qualidade das garantias, ao volume de crédito contratado e à composição de preços, com 
reflexos, ainda, nos índices de inflação e na condução da política monetária. (BRASIL, 2019).

A retirada da revisão a ser realizada por um humano é tema polêmico e que gera ainda dis-
cussões acaloradas, como explicitam Priscila Silva e Juliana Medeiros em seu texto “A polêmica da 
revisão (humana) sobre decisões automatizadas” (ITS Rio, 10 de dezembro de 2019). Elas, contudo, 
não devem afastar as preocupações que devemos ter, principalmente em termos éticos, no desenvol-
vimento de tecnologias baseadas em algoritmos de tomadas de decisões, até porque são inúmeros os 
casos de erros e decisões discriminatórias. A revisão humana, porém, não é necessariamente o cami-
nho que nos guiará à eliminação de preconceitos, discriminação e erros.

Se é certo de que algoritmos, em várias situações, podem, de maneira oblíqua, culminar em 
comportamento indesejados, mais certo ainda é que os vieses preconceituosos e discriminatórios es-
tão presentes de forma marcante e histórica nos seres humanos, mesmo que de inconscientemente. A 
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ideia, portanto, é buscar na fase da concepção de novos produtos ou serviços, aperfeiçoar as análises 
dentro dos princípios e pontos de governança que a própria LGPD nos desperta.

Afinal, os algoritmos são utilizados para solucionar problemas e ajudar na tomada de decisões, 
estando, por isso, inseridos diretamente nos processos inovadores e de desenvolvimento tecnológico. 
Não faria sentido obstar a sua utilização devido ao temor, justificável em alguns pontos, aos processos 
inovadores, uma vez que a própria LGPD estabelece como fundamento, no seu art. 2º, “o desenvolvi-
mento econômico, tecnológico e a inovação”. 

O desafio é, portanto, impor limites e buscar um equilíbrio entre o desenvolvimento de tecno-
logias de predição de escolhas, cada vez mais perseguidas pelas pessoas, e os preceitos éticos e morais 
para garantir, desde o momento em que esses processos são criados e desenvolvidos, a proteção dos 
dados pessoais e demais direitos fundamentais.

Outro aspecto importante a ser observado é que a revisão consagrada no art. 20 da LGPD 
pode resultar em inúmeras possibilidades e diversos direitos do titular, valendo ressaltar: quais dados 
foram utilizados para a obtenção da decisão (direito de acesso); solicitar a atualização ou correção de 
um dado (direito à qualidade dos dados); direito de se opor a algum tratamento com seu dados (direito 
à oposição); decisão de exigir a exclusão seus dados (direito à exclusão); desconfiar que sofreu alguma 
discriminação pelo viés algoritmo (direito a não discriminação); entre tantos outros.

Nessa senda, querer entender e responder o que precisa ser revisado na decisão automatizada, 
antes de ouvir o titular, é, como o ditado popular nos ensina, querer colocar o carro na frente dos 
bois. Para saber a reposta do que se trata a revisão, necessário se torna entender qual a pergunta que 
o titular tem a nos oferecer.

Conclusão

No presente artigo, examinamos definições e trajetórias legislativas sobre o tema das deci-
sões automatizadas. Longe de esgotar o assunto e apenas como um marco introdutório, abordamos a 
LGPD e a sua normativa sobre os temas, mas também abordamos o precedente anterior a ela.

 O Recurso Especial n.º 1457.199-RS trouxe as fundamentações utilizadas pelo STJ para atri-
buir os contornos da legalidade em cima do credit scoring. Nele, também é possível extrair critérios 
que, somados com os dispositivos da LGPD, podem auxiliar em outras situações que envolvam deci-
sões automatizadas.

Além disso, a própria LGPD traz uma série de dispositivos que, interpretados e aplicados cor-
retamente, podem ajudar no desenvolvimento de tecnologias a trilhar o caminho esperado em relação 
a decisões automatizadas que utilizam dados pessoais em suas aplicações.

 A tônica do presente trabalho, portanto, é reforçar o dever ético no desenvolvimento de novas 
tecnologias, como as decisões automatizadas que invariavelmente precisam tratar de dados pessoais.

Nesse sentido, independentemente do fato de o direito expresso a uma revisão de decisão por 
um ser humano ter sido retirado do texto final da LGPD, não se justifica a perda do foco e concen-
tração que deve ser empregada nas fases de concepção e desenvolvimento. São nelas que residem os 
esforços para reduzir e até mesmo eliminar vieses algoritmos que possam causar qualquer tipo de 
prejuízo aos direitos e interesses dos titulares de dados.

Tanto no setor público quanto no privado, aqueles que forem efetivamente capazes de multi-
plicar seus processos de decisões automatizadas, mantendo o compromisso com o cumprimento das 
normas de proteção de dados, serão os que, de fato, estarão no futuro.
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(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8009198-75.2021.8.05.0000. 2ª Vice-Presidência. Relatora: 
Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 21/10/2021).

HABEAS CORPUS. ART. 1º, I, DO DECRETO LEI Nº. 201/1967, C/C ART. 
71 DO CP. CONDENAÇÃO, COM TRÂNSITO EM JULGADO. PENA DE 03 
(TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO, SUBSTITUÍDA POR PENA RESTRITIVA 
DE DIREITOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE). IMPE-
TRAÇÃO QUE PRETENDE A DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRE-
TENSÃO EXECUTÓRIA.
TRÂNSITO EM JULGADO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CONSE-
QUENTEMENTE DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, EM 27.04.2019, CON-
FORME CERTIDÃO EXPEDIDA POR SERVIDOR DO STF. PRESCRIÇÃO 
QUE INCIDE SOBRE A PENA DE CADA CRIME, ISOLADAMENTE, CON-
FORME DISPÕE O ART. 119 DO CP. EXCLUSÃO DA REGRA DA CONTI-
NUIDADE DELITIVA (SÚMULA Nº 479 DO STF). CONSIDERANDO-SE A 
APLICAÇÃO DA PENA DEFINITIVA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, 
DE ACORDO COM O ART. 109, INCISO V, DO CP, TEM-SE A OCORRÊN-
CIA DA PRESCRIÇÃO EM 04 (QUATRO) ANOS.
TRANSITADO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO DO ACÓRDÃO DE 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE 
MANTEVE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM 20.02.2015, MARCO 
TEMPORAL EM QUE COMEÇOU A CORRER O PRAZO PARA INCI-
DÊNCIA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA (ART. 112, INC. I, PRIMEI-
RA PARTE, CP), QUE SE VERIFICA EM 04 (QUATRO) ANOS, COM O 
TRANSCURSO DE MAIS DE 06 (SEIS) ANOS, SEM QUALQUER MARCO 
INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA, DE-
CLARANDO-SE EXTINTA A PUNIBILIDADE DO PACIENTE, COM FUN-
DAMENTO NO ART. 61, DO CPP. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS SECUN-
DÁRIOS DA SENTENÇA, EM ESPECIAL, O DEVER DE INDENIZAÇÃO A 
TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO E A 
INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLI-
CA, PELO PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS, DE ACORDO COM A SENTENÇA 
CONDENATÓRIA.
ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO-SE, INCLUSIVE, A MEDIDA LI-
MINAR DEFERIDA.

ACÓRDÃO

 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8009198-75.2021.8.05.0000, 
em que figura como paciente JOSÉ CARLOS TRINDADE DUCA, e como impetrado o MM. Juiz 
de Direito da Vara Crime da Comarca de Caetité.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a ordem, confirmando-se, inclusive, 
a medida liminar deferida, para extinguir a punibilidade do paciente, nos termos do voto da Desem-
bargadora Relatora.
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RELATÓRIO

 Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Dr. Maurício Vasconcelos 
(OAB/BA nº. 10.439), Dr. Fabiano Vasconcelos (OAB/BA nº. 22.716), Dr. Rafael Teles (OAB/BA nº. 
29.116) e Dr. Aloísio Freire (OAB/BA nº. 39.758), em favor de JOSÉ CARLOS TRINDADE DUCA, 
qualificado nos autos, em que se aponta como Autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara 
Crime da Comarca de Caetité.

Informam os ilustres Advogados impetrantes, em síntese, que o paciente, condenado à pena de 
03 (três) anos de detenção, pela prática do crime previsto no art. 1º, I, do Decreto Lei nº. 201/1967, en-
contra-se sob constrangimento ilegal em razão da Autoridade impetrada ter indeferido pleito da defesa 
referente a extinção da punibilidade, apesar da ocorrência da prescrição executória. Narram que “em-
bora a pena definitiva tenha sido fixada em 03 (três) anos de reclusão, em razão da aplicação do crime 
continuado, art. 71 do Código Penal, é certo que o aumento em razão do concurso de crimes não é 
computado para efeito de prescrição à luz do art. 119 do Código Penal e Súmula 479 do Supremo Tribu-
nal Federal.”. Seguem os ilustres Advogados impetrantes, argumentando que, descontado o aumento da 
pena, decorrente do concurso de crimes, restou a pena-base de 02 (dois) anos, cujo prazo prescricional é 
de 04 (quatro) anos, motivo pelo qual entendem que a pretensão punitiva se encontra prescrita.

Por tais razões, requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação penal, e, no 
mérito, que seja declarada a extinção da punibilidade do paciente.

A petição inicial, constante no ID 14257489, veio instruída com os IDs 14257490 a 14257503.
Os autos foram redistribuídos a esta Magistrada por prevenção, em 08.04.2021, conforme 

“Certidão de Prevenção”, constante no ID 14260364.
Concedida liminar (ID 14573520), vieram aos autos as informações solicitadas à autoridade 

impetrada (ID 14780233).
Nesta instância, emitiu parecer a douta Procuradoria de Justiça manifestando-se pela preju-

dicialidade da ordem (ID 14871190).

VOTO

 De acordo com os documentos juntados à presente impetração, verifica-se que a Autoridade 
impetrada, por meio da sentença, proferida em 26.08.2013 (ID 14257493), ratificada através do acór-
dão disponibilizado no DJe, edição de 19.08.2014 (ID 14257495), condenou o paciente, José Carlos 
Trindade Duca, pela prática do crime previsto no art. 1º, inciso I, do Decreto Lei nº. 201/1967, c/c art. 
71 do CP, fixando a pena-base em 02 (dois) anos, acrescida em ½ (metade), pela continuidade delitiva, 
resultando na pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão.

Importante ressaltar que houve o trânsito em julgado do recurso extraordinário, e consequen-
temente da ação penal de origem, na data de 27.04.2019, conforme certidão expedida pelo STF (ID 
14257501), tratando-se, pois, de prescrição da pretensão executória.

Nesse caso, a prescrição da pretensão executória incide sobre a pena de cada crime, individu-
almente, conforme dispõe o art. 119 do CP, não se computando o aumento decorrente do reconheci-
mento do instituto da continuidade delitiva, nos termos da súmula nº. 479 do STF, cujo enunciado ora 
se transcreve: “Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na 
sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação.”

Desse modo, considerando-se a inexistência de circunstâncias reconhecidas na segunda fase 
da dosimetria e o afastamento do acréscimo operado pela continuidade delitiva, verifica-se para fins 
de aferir a prescrição a pena de 02 (dois) anos de reclusão, a qual, nos termos do art. 109, inciso V, do 
CP, prescreve em 04 (quatro) anos.



71

REVISTA BAHIA FORENSE

Merece ser ressaltado que, nos termos do entendimento do STJ, o termo inicial do prazo da prescrição 
executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 112, inciso I, do CP, 
conforme demonstra o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIA-
LIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÕES CONTRÁRIAS DE MEMBROS DO MINISTÉ-
RIO PÚBLICO NO MESMO PROCESSO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA 
FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OCORRÊNCIA. MARCO INICIAL. 
TRÂNSITO EM JULGADO PARA ACUSAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] 4. Com efeito, esta Corte 
possui o entendimento de que, nos termos do art. 112, I, do Código Penal, o termo inicial do prazo 
da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para 
ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado. 5. Agravo regi-
mental improvido.” (STJ-6ªT., AgRg no HC 647071/ES, rel. Min. Olindo Menezes, j. 20.08.2021, DJe 
20/08/2021).

 No presente caso, entende-se que entre o trânsito em julgado para a acusação do acórdão de 
embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória, em 20.02.2015, 
conforme pesquisa no sistema SAIPRO, até a presente data, já houve o transcurso de mais de 06 (seis) 
anos, e que inexiste, no caso, qualquer outro marco interruptivo ou suspensivo, em especial, o início 
do cumprimento da pena imposta (art. 117, inciso V, do CP).

Os efeitos secundários da condenação, em especial, o dever de indenização a título de repara-
ção pelos danos causados ao Erário e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, pelo 
prazo de 05 (cinco) anos, por outro lado, persistem, como bem demonstra o seguinte julgado do STJ, 
a seguir transcrito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. 
EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO 
ABRANGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A perda do cargo público não tem na-
tureza de pena, mas configura mera decorrência - automática, no caso dos crimes de tortura – do édi-
to condenatório. 2. O reconhecimento da prescrição da pretensão executória impossibilita o Estado 
de executar a pena aplicada, sem, contudo, rescindir a sentença penal condenatória, razão pela qual 
seus efeitos permanecem inalterados - inclusive a decretação de perda do cargo público. 3. Agravo 
regimental não provido.” (STJ, 6ªT., AgRg no REsp 1897779/DF, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 
07.12.2020, DJe 15/12/2020).

Pelas razões acima expostas, concede-se a ordem para, confirmando a liminar deferida, decla-
rar prescrita a pretensão executória do crime do art. 1º, I, do Decreto Lei nº. 201/1967, e, consequen-
temente, extinta a punibilidade do paciente JOSÉ CARLOS TRINDADE DUCA, nos autos da Ação 
Penal nº. 0001635-39.2013.8.05.0036, conforme art. 107, IV, do CP, na forma do art. 61 do CPP, com 
a manutenção dos efeitos secundários da sentença, em especial, o dever de indenização a título de 
reparação pelos danos causados ao Erário e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, 
pelo prazo de 05 (cinco) anos.

*****

(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8014525-64.2022.8.05.0000. Segunda Câmara Criminal – 
Primeira Turma Criminal. Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Julgado em 02/06/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. 
ALEGAÇÃO DE INIMPUTABILIDADE DO PACIENTE. DOCUMENTOS 
QUE INDICAM QUE ELE RECEBE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTI-
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NUADA DA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL POR SER PESSOA 
PORTADORA DE DEFICIÊNCIA MENTAL. NECESSIDADE DE SUBSTI-
TUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA POR OUTRAS MEDIDAS CAU-
TELARES MENOS GRAVOSAS. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
I - Embora sob um primeiro olhar seja possível entender presentes os requisitos do art. 
312 do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, com o fim de impossibilitar 
a reiteração delitiva, como mencionado pelo MM. Juiz em sua decisão, considerando 
que o acusado foi preso com três tipos de drogas e armas de fogo, além de embalagens 
costumeiramente utilizadas na mercancia de entorpecentes, o caso em exame possui 
algumas particularidades que demandam um olhar mais cuidadoso.
II - Verifica-se das peças trazidas pelo impetrante que o paciente percebe mensalmen-
te, desde setembro de 2005 benefício de prestação continuada da assistência social à 
pessoa portadora de deficiência, em conformidade com a Lei nº 8742/93 – Lei Orgâ-
nica da Assistência Social – LOAS – NB nº 1386911981. Constam, também, outros 
documentos médicos, tais como o relatório disposto no ID nº 27395830, que indica que 
o acusado “tem histórico de tratamento psiquiátrico desde a infância, sendo portador 
de transtorno mental caracterizado por limitação intelectual e distúrbios do comporta-
mento, crises epilépticas, atividade focal revelada por eletroencefalogramas, compro-
metimento da crítica e do juízo de realidade, inaptidão para os atos da vida civil, ne-
cessitando do uso regular de psicofármacos”. Percebe-se, ainda, a certidão de quitação 
eleitoral com prazo de validade indeterminado (ID nº 27395831), em que se menciona 
ser o paciente pessoa com deficiência mental, não tendo condições de responder por 
atos da vida civil, sendo-lhe deferida a certidão por este motivo, em 09/09/2019.
III - Diante deste cenário, observa-se que há indícios de que o paciente possa ser por-
tador de patologia que comprometa a sua higidez mental, fato que, embora deva ser 
demonstrado de forma inequívoca por intermédio de Exame Médico-Legal para efei-
tos de reconhecimento de inimputabilidade (isenção de pena) ou semi-imputabilidade 
(diminuição da pena) – Art. 26 do Código Penal –, deve ser levado em consideração 
quando da análise da manutenção (ou não) do paciente no cárcere junto a outros presos 
que não são portadores de qualquer enfermidade mental.
IV - Assim, considerando o quadro relativo à doença mental e o fato de ser o paciente pri-
mário, a substituição da prisão preventiva por medidas outras medidas menos graves, na li-
nha do Art. 282 e do Art. 319, ambos do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014525-64.2022.8.05.0000, 
da Comarca de Queimadas, tendo como Impetrante LUAN FERREIRA PEIXINHO (OAB/BA: 
66.395) e como Paciente PAULO HIRAN DOS SANTOS NEVES.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia em conhecer a ordem e concedê-la parcialmente, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de medida liminar formulado em Habeas Corpus, impetrado pelo Advoga-
do LUAN FERREIRA PEIXINHO (OAB/BA: 66.395) em favor do Paciente PAULO HIRAN DOS 
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SANTOS NEVES, apontando-se como autoridade impetrada o MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA 
CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS/BA.

Relatou que o paciente foi preso em 15/02/2022, por volta das 11h30min, por uma guarnição 
da Polícia Militar da CIPE Caatinga, que realizava ronda na zona rural de Nordestina/BA.

Afirmou que, ao abordarem o acusado a bordo de um veículo Jeep, foi constatada a existên-
cia de Boletim de Ocorrência, registrado no Estado do Espírito Santo, que apontava restrição no 
veículo conduzido.

Na abordagem, também foi encontrada uma carabina de uso permitido, porém modificada, que 
teria sido comprada pelo paciente para sua segurança e de sua família, por residirem em área rural.

Consignou que, muito embora tenha o acusado dito aos policiais ser portador de deficiência 
mental e visual (visão monocular), fazendo, inclusive, uso de remédios controlados, sua palavra não foi 
considerada, mesmo ante afirmativas de que possuía relatórios médicos comprovando sua condição.

Sustentou a ocorrência, na hipótese, de cerceamento de defesa e de violação à dignidade da 
pessoa humana e da pessoa portadora de deficiência.

Informou que no dia 18/02/2022 o MM. Juiz converteu a prisão em flagrante em preventiva, 
tendo havido a transferência do requerente ao Conjunto Penal de Juazeiro.

Alegou que após 10 (dez) dias de prisão, o Ministério Público ainda não havia oferecido de-
núncia, além de não ter sido designada audiência de custódia, frisando que o paciente encontra-se em 
um presídio, sem acompanhamento psiquiátrico e sem medicação controlada há 60 (sessenta) dias.

Argumentou a nulidade da prisão pelo não oferecimento da denúncia pelo Ministério Público 
no prazo disposto no art. 46 do CPP.

Pontuou a inimputabilidade penal do paciente, por ser incapaz, recebedor, inclusive, de bene-
fício à pessoa portadora de deficiência junto ao INSS (BCP/LOAS).

Asseverou a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de 
direito ou por outras medidas cautelares menos gravosas.

Suscitou que, em caso de condenação, poderá o paciente ser recolhido em unidade do CAPS 
na cidade de Nordestina/BA ou ter sua pena substituída por medida de segurança.

Discorreu sobre medicamentos controlados utilizados pelo paciente, que não estariam sendo 
hodiernamente ministrados em virtude da prisão.

Aduziu a ausência de fundamentação da decisão que decretou o cárcere preventivo e salientou 
estarem ausentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Pugnou, por fim, pela concessão liminar da ordem, com relaxamento da prisão e expedição de 
alvará de soltura. Subsidiariamente, requereu a concessão de prisão domiciliar, ou que seja possibili-
tado ao paciente a internação em clínica psiquiátrica na região de Nordestina/BA. No mérito, pleiteou 
a confirmação da decisão liminar.

Juntou documentos.
Liminar indeferida.
A Autoridade Impetrada apresentou informações.
A Douta Procuradoria opinou pela denegação da ordem.

VOTO

Sabe-se que, por força do princípio constitucional da presunção de inocência, as prisões de na-
tureza cautelar - que antecedem o trânsito em julgado da decisão condenatória - são medidas de índole 
excepcional, que somente podem ser decretadas ou mantidas se lastreadas em elementos concretos.
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O encarceramento antes da condenação tem como pressuposto a natureza cautelar da medi-
da, visando possibilitar a instrumentalidade e o resultado útil do processo. Assim, as privações da 
liberdade individual somente se justificam quando protegem, de maneira proporcional, o adequado e 
regular exercício da jurisdição penal.

In casu, a autoridade apontada coatora fundamentou o édito constritivo, salientando que, con-
forme APF, foram encontradas com o paciente “drogas do tipo MACONHA, COCAÍNA E CRACK; 
Que também foram encontrados: 203 pinos vazios para embalagem da cocaína; 02 pinos cheio com 
um pó de cor branca; 02 frascos transparente contendo uma substância branca, aparentando ser 
cocaína; 03 pedras, aparentando ser crack; 04 pacotes de embalagens plásticas transparente, cada 
pacote com 100 unidades; 72 envelopes contendo um pó branco, aparentemente cocaína; 03 porções 
embaladas em plástico, aparentando ser maconha, sendo duas pequenas e uma grande; 89 cartuchos 
curto, calibre 22 de marca Âncora (intactos); 12 estojos calibre 32 (deflagrados); 01 algema de cor 
preta, e uma espingarda carabina de pressão, adaptada para arma de fogo, calibre 22, além de uma 
quantia em dinheiro no valor de R$ 2.402,00 (dois mil, quatrocentos e dois reais)”.

Todavia, embora sob um primeiro olhar seja possível entender presentes os requisitos do art. 312 
do CPP, especialmente a garantia da ordem pública, com o fim de impossibilitar a reiteração delitiva, 
como mencionado pelo MM. Juiz em sua decisão, considerando que o acusado foi preso com três tipos 
de drogas e armas de fogo, além de embalagens costumeiramente utilizadas na mercancia de entorpe-
centes, o caso em exame possui algumas particularidades que demandam um olhar mais cuidadoso.

Verifica-se das peças trazidas pelo impetrante que o paciente percebe mensalmente, desde 
setembro de 2005 benefício de prestação continuada da assistência social à pessoa portadora de defi-
ciência, em conformidade com a Lei nº 8742/93 – Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS – NB 
nº 1386911981.

Constam, também, outros documentos médicos, tais como o relatório disposto no ID nº 27395830, 
que indica que o acusado “tem histórico de tratamento psiquiátrico desde a infância, sendo portador 
de transtorno mental caracterizado por limitação intelectual e distúrbios do comportamento, crises 
epilépticas, atividade focal revelada por eletroencefalogramas, comprometimento da crítica e do juízo 
de realidade, inaptidão para os atos da vida civil, necessitando do uso regular de psicofármacos”.

Percebe-se, ainda, a certidão de quitação eleitoral com prazo de validade indeterminado (ID 
nº 27395831), em que se menciona ser o paciente pessoa com deficiência mental, não tendo condições 
de responder por atos da vida civil, sendo-lhe deferida a certidão por este motivo, em 09/09/2019.

Diante deste cenário, observa-se que há indícios de que o paciente possa ser portador de pa-
tologia que comprometa a sua higidez mental, fato que, embora deva ser demonstrado de forma ine-
quívoca por intermédio de Exame Médico-Legal para efeitos de reconhecimento de inimputabilidade 
(isenção de pena) ou semi-imputabilidade (diminuição da pena) – Art. 26 do Código Penal –, deve 
ser levado em consideração quando da análise da manutenção (ou não) do paciente no cárcere junto a 
outros presos que não são portadores de qualquer enfermidade mental.

Dito isso, nada obstante o encarceramento em massa e as péssimas condições materiais das 
casas prisionais sejam circunstâncias do sistema prisional pátrio, fato é que o paciente, ao que tudo 
indica, é portador de patologia relacionada à deficiência mental, sendo passível, portanto, de violência, 
realidade intrínseca dos estabelecimentos penais.

Além disso, o acusado, que possui 27 (vinte e sete) anos de idade e tem família constituída, 
não possui qualquer outro registro na sua folha de antecedentes criminais, sendo primário.

Assim, considerando o quadro relativo à doença mental e o fato de ser o paciente primário, a 
substituição da prisão preventiva por medidas outras medidas menos graves, na linha do Art. 282 e 
do Art. 319, ambos do Código de Processo Penal, é medida que se impõe.

Ante o exposto, concedo, em parte, a ordem para substituir a prisão preventiva imposta ao 
paciente PAULO HIRAN DOS SANTOS NEVES, brasileiro, natural de Itiúba, RG sob nº 14.600.018-
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85, SSP/BA, inscrito no CPF sob nº 035.158.845-05, nascido em 05/06/1994, filho de CELINA DOS 
SANTOS NEVES e PAULO RIBEIRO DAS NEVES, residente e domiciliado no Povoado de Barrigu-
da, nº 100, zona rural, Nordestina/BA, CEP 48870-000, pelas seguintes medidas cautelares: (a) com-
parecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, (b) proibição de se ausentar da Comarca 
sem comunicação prévia ao Juízo, devendo manter o Juízo informado de seu endereço atualizado e (c) 
comparecimento a todos os atos processuais, tudo sob pena de retorno à medida de maior gravidade.

Comunique-se o teor do presente decisio ao Juízo de Origem, inclusive por via eletrônica. 
Cópia autenticada do presente acórdão servirá como ofício e alvará de soltura, devendo ser o Paciente 
imediatamente posto em liberdade, após assinatura do termo de compromisso, salvo se estiver preso 
em flagrante por outro crime ou se restar constatado, após consulta ao Sistema de Informação Crimi-
nal do respectivo Tribunal e ao Sistema Nacional, a existência de mandado de prisão expedido em seu 
desfavor em outra(s) ação(/ações) penal(ais).

*****

(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8003581-71.2020.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal – 
Segunda Turma Criminal. Relator: Des. Abelardo Paulo da Mota Neto, Julgado em 15/09/2020).

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALE-
GAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE  ENTRE OS 
FATOS DESCRITOS NAS DENÚNCIAS. FATOS DISTINTOS. NÃO PROCE-
DÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA. 
DISCUSSÃO. INCURSÃO ANALÍTICO-PROBATÓRIA. PACIENTE ACUSA-
DO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E 
12 DA LEI 10.826/2003. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM. COMPLEXIDADE NA 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO. ORDEM DENEGADA.
Como cediço, o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é me-
dida de exceção, somente admissível quando emerge dos autos, inequivocamente, a 
atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade ou, ainda, a ausência de justa 
causa. Todavia, não é o que se vislumbra no caso sob análise.
Portanto, não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento 
da ação penal.
Pela leitura das denúncias, percebe-se que, embora versem sobre crimes da mesma 
espécie, tráfico e tráfico, mais associação para o tráfico, trata-se de acusações distin-
tas, oriundas de fatos ocorridos em datas diferentes e objeto de investigações distintas, 
inexistindo bis in idem.
A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não há que se falar em bis in 
idem se os fatos que deram origem a duas ações penais distintas não são os mesmos”.
Existência de duas ações penais em face do paciente com fatos distintos e em fases 
diferentes não conduzem a aplicação do princípio do bis in idem.
Dessa forma, sendo possível, com a simples leitura das exordiais acusatórias, verificar 
que a denúncia da segunda ação penal trata de fatos diversos daqueles imputados ao 
paciente no primeiro processo, não há que se falar em trancamento da ação penal, sendo 
inviável maiores incursões no quadro fático-probatório na via estreita do habeas corpus.
Pelos fundamentos esposados, conheço parcialmente do habeas corpus e, na sua ex-
tensão, DENEGO a ordem, uma vez não vislumbrar a ocorrência do propagado cons-
trangimento ilegal.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8003581-71.2020.8.05.0000, 
em que figura como Paciente YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO, e como Autoridade Coatora 
o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara, ACORDAM os Desem-
bargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR o habeas corpus, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Cinge-se a espécie em apreço a Ordem de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impe-
trada em favor de YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO apontando como autoridade coatora o 
MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jaguaquara. Sustenta-se o pleito nos argu-
mentos a seguir espraiados.

A defesa requer a concessão de medida liminar, para (a) determinar a suspensão de atos de 
instrução processual, nos autos do processo 0001168- 35.2019.8.05.0138, até o julgamento em definiti-
vo deste writ, e a (b) concessão da ordem em caráter definitivo para determinar o trancamento destes 
autos, em razão da dupla imputação e da litispendência verificadas.

No contexto, aduzem que o Paciente vem respondendo a duas ações penais pelos mesmos 
fatos, em comarcas distintas (1º Vara Criminal da Comarca de Jequié e Juízo da Vara Criminal de 
Jaguaquara), em evidente non bis in idem, o que é inadmissível.

Acrescentam, assim, “que os fatos que embasam ambas as investigações abordam exatamente 
as mesmas supostas atividades delitivas, investigam as mesmas infrações” (...). “E mais grave: ambas 
com imposição de medidas cautelares”. (sic).

A decisão liminar foi negada, em 19.02.2020 (ID 6123510), e, na mesma data foi apresentado 
pedido de reconsideração (ID 6135440), seguido de nova petição, acrescentando informações novas a 
respeito dos andamentos dos processos (ID 6165975), em 27.02.2020.

Em 05.03.2020, a reconsideração foi negada, sendo mantida a decisão que indeferiu a liminar 
(ID 6236816), ao tempo em que determinou a requisição de informações da Autoridade Coatora e a 
intimação do Ministério Público para manifestação.

Em 06.05.2020, as informações foram prestadas pela Autoridade Coatora (ID 7055831).
Em 17.05.2020, o Ministério Público apresentou parecer (ID 7187146), sustentando, que o 

mandamus não deve ser conhecido.
Para sustentar sua afirmação, o Parquet afirma que já houve ordem anterior de habeas corpus 

(8024898-62.2019.8.05.0000) que não foi conhecida.
Em novo petitório, o Douto Advogado afirma que, no momento atual, é ainda mais evidente a 

existência de dupla imputação pelo mesmo fato, pelo fato de que o Juízo de Jequié/BA, apesar de ter 
revogado de ofício a decisão que recebeu a denúncia (Doc. 01), em 05.03.2020, proferiu nova decisão 
nos autos, mais uma vez recebendo a inicial.

Sustenta que não há qualquer dúvida de que há duas ações penais em curso contra o Paciente, 
nas comarcas de Jequié/BA e Jaguaquara/BA, que imputam ao Paciente crimes pelos mesmos fatos, 
em franca ofensa à vedação à dupla imputação e, secundariamente, às regras de competência do pro-
cesso penal, confirmando os riscos que os Impetrantes vêm apontando desde o primeiro writ: está 
prestes a acontecer um movimento paralelo de duas instruções processuais imputando as mesmas 
condutas ao Paciente, sob pena de haver posterior anulação de todos os atos processuais decorrentes 
da violação ao princípio do non bis in idem.
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Nessa toada, para robustecerem o pleito, acostaram a documentação e requereram, o tranca-
mento da Ação Penal.

A autoridade Impetrada prestou informações.
Instado, mais uma vez a se manifestar, o Ministério Público, pela Procuradoria de Justiça Cri-

minal, ofertou parecer nos fólios, opinando pelo não conhecimento do habeas corpus.
Retornando-me os autos à conclusão, neles lancei a presente sinopse, com vistas à sua apre-

sentação a julgamento.

VOTO

Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado pelos advoga-
dos LUIZ GABRIEL BATISTA NEVES, TAINAN BULHOES SANTANA, DANIEL FONSECA 
FERNANDES DA SILVA E HERMES HILARIÃO TEIXEIRA NETO, em favor de YAN OYAMA 
FONSECA DE CASTRO, apontando como autoridade coatora a MM. JUÍZA DE DIREITO DA 
VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUAQUARA.

Em petição inicial, ID 6073537, os impetrantes narram:

“(...) O Paciente foi alvo de procedimentos de interceptação telefônica e busca e apreensão determi-
nados pelas comarcas de Jequié/BA e Jaguaquara/BA. As investigações apuram a suposta prática 
delituosa de tráfico e associação para o tráfico, previstas nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, 
supostamente ocorridas na região. (...)”

Sustentam os impetrantes que o paciente está sendo processado em razão dos mesmos fatos 
nas ações penais nº 0702198-55.2019.8.05.0141 (denúncia recebida em 05/03/2020 pela Comarca de 
Jequié) e nº  0001070-50.2019.8.05.0138 (denúncia recebida em 03/12/2019 pela Comarca de Jaguaqua-
ra), pleiteando o trancamento desta última por ausência de justa causa ante a infringência ao princípio 
da proibição de dupla punição pelo mesmo fato, além de terem sido aplicadas medidas cautelares no 
bojo de ambas as ações, o que ratifica o constrangimento ilegal vivenciado.

Pois bem. Consoante a denúncia, no bojo da ação penal nº 0702198-55.2019.8.05.0141, de 
Jequié, o Paciente é integrante da associação criminosa desenvolvida sob a liderança de Gilvânio Junior 
dos Santos, que manteve relação estável de negociação e distribuição de drogas em diversos pontos das 
cidades de Jequié e Jaguaquara, notadamente para o interior do Conjunto Penal de Jequié, contando com 
a interação, entre outros agentes, do Paciente Yan Oyama Fonseca de Castro, vulgo “Japa”.

Nesse particular, aponta a inicial que o Paciente era tido como um dos principais associados 
do Sr. Gilvânio Júnior, pois, além do contato constante com o dirigente, possuía intenso fluxo de ven-
da direta ao usuário, se articulando em várias camadas sociais, destinando veículos e imóveis para o 
transporte e armazenamento e distribuição de expressiva quantidade de drogas.

Com efeito, a inicial acusatória, aponta ainda que o Paciente foi preso em flagrante, sendo 
encontrados no seu imóvel diversos objetos delituosos, tais como: aproximadamente 588 gramas de 
substância análoga a cocaína; 750 gramas de maconha; balança de precisão; duas caixas de papel de 
seda; um rifle Winchester 1982 nº 316598 calibre 44; 04 munições intactas de calibre .44; 03 muni-
ções intactas de calibre .38; comprovantes bancários (um de depósito do valor de R$750,00 reais em 
conta bancária de titularidade de Gilvânio Júnior, datado de 29.08.2019); cheques; 15 notas de 50 
reais aparentemente falsas; R$200,00 reais em espécie; um cofre pequeno; um veículo SW4 TOYOTA 
COR BRANCA, placa OKR0060; um veículo S10, CHEVROLET COR PRATA, placa NZZ2600; um 
aparelho celular da marca IPHONE de cor branca; anotações diversas em folha de caderno; aproxima-
damente 50 gramas de maconha acondicionada em uma sacola plástica.
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Nesse particular, salientam os impetrantes que tais fatos originaram duas ações penais distin-
tas, uma na comarca de Jequié/BA (0702198-55.2019.8.05.0141), e outra na comarca de Jaguaquara/
BA (0001168-35.2019.8.05.0138), ora objeto de discussão.

Ademais, aduzem que na ação penal de n° 0702198-55.2019.8.05.0141, a qual se refere o pre-
sente habeas corpus, a denúncia foi recebida em 22/10/2019, momento em que foi decretada a prisão 
preventiva do paciente, mas em 05/03/2020, o Juízo da Vara Criminal de Jequié/BA chamou o feito a 
ordem e revogou o recebimento da denúncia, para adequá-lo ao procedimento especial da Lei de Dro-
gas, determinando notificação para apresentação da defesa prévia de um dos corréus e, a recebendo 
posteriormente no dia 05 de março de 2020.

Insta salientar, desde logo, que o trancamento da ação penal, com fundamento na ausência de 
justa causa, somente é possível, na via estreita do habeas corpus, quando devidamente demonstrada a 
falta de prova da materialidade do crime, a inexistência de indícios de autoria, a incidência de causa 
de extinção da punibilidade ou a atipicidade absoluta da conduta, requisitos que não restaram eviden-
ciados in casu.

Ademais, o trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, por duplicidade de im-
putação, bis in idem ou litispendência, é medida excepcionalíssima, que encontra rigorosos limites 
na via estreita do writ, cabível apenas quando constatada de plano, por prova inequívoca, a dupla 
incriminação, conforme tem entendido a jurisprudência em casos análogos, inclusive no âmbito do 
Supremo Tribunal Federal e nossa Corte de Justiça, especialmente por tratar-se de delito de tráfico, 
crime extremamente grave.

Compulsando detidamente os autos em apreço, verifica-se que o fato do Ministério Público, 
nas duas Denúncias, ter feito uso de narrativa semelhante não conduz, a princípio, à conclusão de se 
tratar de uma mesma conduta delituosa, como pretende a defesa, senão vejamos.

A denúncia referente à Ação Penal nº 0702198-55.2019.8.05.0141, imputa ao paciente a 
prática do crime de tráfico de drogas (art.33 e 35 c/c art. 40, III, todos da Lei 11.343/06), tendo 
como fundamento inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante, oriundo 
da Operação Brejões em Jequié.

Nessa ação penal também foram denunciados mais 06 pessoas, a saber: Gilvânio Junior 
dos Santos Santos, Daiane do Socorro Vieira da Silva, Adriele dos Santos Oliveira, Edvaldo 
Neris dos Santos, Alex Sandro de Jesus Ferreira e Anderson Silva de Jesus.

A seguir trecho da denúncia:

“ A 9ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, sediada em Jequié, realizou a Operação Brejões, 
subdividida em 07 fases, com duração de 2017 até setembro de 2019, quando foram expedidos manda-
dos de busca e apreensão e prisão temporária pela 1ª Vara Criminal de Jequié. Trata-se de operação 
destinada a apurar prática de crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e associação 
para fins de tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006).
A investigação teve como suporte informativo e probatório as sucessivas interceptações telefônicas 
realizadas sobre números vinculados aos denunciados, além de depoimentos de investigadores, re-
latórios de inteligência, autos de exibição de armas de fogo e drogas apreendidas, bem como laudos 
periciais (c.f procedimento criminal de medida cautelar de n. 0301314-62.2017.8.05.0141, apenso ao 
inquérito policial nº. 169/2019). Conforme narrativa abaixo descrita, a associação criminosa e o trá-
fico propriamente dito são desenvolvidos sob a liderança de Gilvânio Junior dos Santos Santos, vulgo 
‘Brejões’’ ou ‘Júnior’ , que manteve, durante esses dois anos, relação estável de negociação e distri-
buição de drogas (maconha, cocaína e crack) em diversos pontos das cidades de Jequié e Jaguaquara, 
contando com a interação de Daiane do Socorro Vieira da Silva, Yan Oyama Fonseca de Castro, 
vulgo ‘Japa’ ou ‘China’ , Gustavo Portella de Souza e Thamires Santos Souza, Adriele dos Santos Oli-
veira, vulgo ‘Veia’, Alex Sandro de Jesus Ferreira, vulgo ‘Alex’ ou ‘Gago’ Núbia do Santos Oliveira, 
vulgo ‘Binha’ , Naelson Santos Cunha, vulgo ‘Floresta’ ou ‘Macaco’ , Antonio Alves Queiroz, vulgo 
‘Nil’ , Flávio de Jesus Santos, vulgo ‘Índio’ , Edvaldo Neris dos Santos, vulgo ‘Teoni’ , Paulo Henrique 
Ribeiro de Souza, vulgo ‘Paulão’ ou ‘Bira’ , Anderson Silva de Jesus, vulgo ‘Pardal’, Eliana Cerqueira 
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de Araújo, vulgo ‘Ninha’ ou ‘Aninha’ , que estabeleciam contato entre si sobre a forma de depósito, 
transporte, distribuição, comercialização, recebimento e pagamento de valores referentes às drogas.
(…)
Gilvânio Júnior dos Santos Santos (Brejões), através de sucessivas ligações telefônicas, principal-
mente para Daiane do Socorro Vieira da Silva, Edvaldo Neris dos Santos (Teoni), Adriele dos Santos 
Oliveira (Veia) e Yan Oyama Fonseca de Castro (Japa ou China), viabilizava o fornecimento habitual 
de entorpecentes, determinando o modo de distribuição e comercialização para os agregados mais 
próximos, a fim de que estes realizassem a revenda em diversas localidades das cidades de Jequié, 
sobretudo na FTC- Jequié e presídio de Jequié.
(…)
Quanto ao denunciado YAN OYAMA FONSECA DE CASTRO (Japa ou China), vislumbra-se que o 
mesmo era tido como um dos principais associados do Sr. Gilvânio Júnior (Brejões), pois, somado ao 
contato constante com o dirigente ‘Brejões’, possuía intenso fluxo de venda direta ao usuário se arti-
culando em várias camadas sociais, destinava veículos e imóveis para o transporte e armazenamento 
de expressiva quantidade de drogas (prioritariamente maconha e cocaína) fornecidas e as distribuía 
para demais revendedores.
Impõe-se dissecar que durante as investigações examinou-se que Yan Oyama é um dos maiores dis-
tribuidores que compõem a associação criminosa em comento, uma vez que fazia uso de veículos 
de carroceria para o deslocamento e disposição dos entorpecentes adquiridos sob a orientação da 
liderança de Gilvânio Júnior, bem como de locais específicos intitulados como # bases# para servirem 
de depósitos.
Nos diálogos contidos nos Relatórios Técnicos da 6ª e 7ª etapas (Relatório Técnico 14887, folhas 162-168; 
Relatório 15138, folhas 194-233; do procedimento de medida cautelar nº. 0301314-62.2017.8.05.0141) 
averigua-se que Yan Oyama residia em bairro nobre da cidade de Jaguaquara e era estudante do cur-
so de direito da FTC em Jequié, sendo que ambos os locais comercializava  drogas, além de realizar 
serviço de entrega delivery feito por sua própria pessoa ou por mototaxistas, de acordo com as provas 
carreadas no Relatório Técnico da 6ª Etapa (folhas 155-173 do IP) e imagens de folhas 406-407.
Extrai-se dos áudios 95, 194, 1170, 1186 (Relatório 6ª Etapa) que, além de revender drogas na FTC de 
Jequié, o denunciado Yan Oyama comercializava e entregava as mesmas em outros locais na cidade, 
como no centro, mais especificamente próximo ao ponto comercial # Barreto Materiais de Constru-
ção# (áudio 95, 6ª etapa).”

Já a denúncia referente à Ação Penal nº 0001070-50.2019.8.05.0138, imputa ao paciente, 
a prática dos crimes de tráfico de droga e associação (arts. 33 e 35, da Lei 11.343/06) e também o 
art. 12 da Lei 10.826/2003 e mais 03 pessoas, tendo como fundamento inquérito policial instau-
rado oriundo da Operação Maestria.

A seguir trecho da denúncia:

“ Emerge do encarte apuratório em análise, que no dia 12 de setembro de 2019, nesta Cidade de Ja-
guaquara/Bahia, durante cumprimentos de mandados de buscas e apreensões deferidas a partir da ‘ 
Operação Maestria’, que incluía interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da Vara Crime des-
ta Comarca ( autos nº 000998-63.2019.8.05.018 e 0000721-47.2019.8.05.0138), o primeiro denunciado 
– YAN OYAMA – foi flagrado em sua residência, situada à rua Dr. Gilberto Rebouças, nº 224, Bairro 
Muritiba, nesta cidade de Jaguaquara ( com fundos para a Av. Everaldo Souza Santos) guardando 
01 (um) rifle Winchester 1982, nº 316598 calibre 44; 04 munições intactas de calibre .44, 03 ( três) 
munições intactas de calibre 38; diversos comprovantes de depósitos bancários, diversos cheques; 
15 ( quinze) notas de cinquenta reais aparentando falsidade grosseira; R$200,00 reais em espécie; 
duas caixas abertas de papel seda, um pequeno cofre; 02 ( dois) veículos, sendo uma S10/Chevrolet, 
cor prata, placa policial NZZ-2600 e uma SW4/Toyota, cor branca, placa policial OKR-0060, 01 (um) 
aparelho celular Iphone, cor branca; anotações de movimentações referentes a venda de drogas.
Prosseguindo as diligências, foram realizadas buscas e apreensões em outros dois locais utilizados 
pelo primeiro denunciado – YAN OYAMA- sendo que na residência situada na Avenida Pio XII, nº 
380, Bairro Muritiba, nesta Cidade de Jaguaquara, pertencentes a seu genitor, foram encontradas 
aproximadamente 589 g (quinhentos e oitenta e oitenta gramas) de cocaína e um pacote pesando 750g 
( setecentos e cinquenta gramas) de maconha (v.laudo de constatação provisório juntado às fls. 39/40), 
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que ainda seriam partilhadas para comercialização. Em seguida, policiais civis se dirigiram até um 
Sítio também pertencente a seu genitor, situado na zona rural deste Município, encontrando guarda-
dos 02 ( dois) pacotes ( tabletes) de maconha prensada, pesando mais de 02 kgs ( dois quilos), que 
somado à apreendida na residência situada à Av. Pio XII, perfez 3.069,07 ( três quilogramas, sessenta 
e nova gramas e sete decigramas).”

Insta observar, não haver identidade de partes, ante a presença de diferentes codenunciados 
em ambos os casos, além de não ser a mesma capitulação do tipo penal que recai sobre o ora paciente 
nas ações penais, incidindo, em uma delas, além de crimes previstos na Lei 11.343/06, também tipo 
penal delineado na Lei n°10.826/03.

Assim, consoante documentos devidamente acostados aos autos pelos Impetrantes, per-
cebe-se que fora formulada denúncia em desfavor do Paciente, na Comarca de Jequié, na qual 
lhe foram imputadas as práticas delitivas elencadas nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, inciso 
III, da Lei de Drogas, após ter sido evidenciado, no bojo da Operação Policial “Brejões”, que ele 
figura como um dos principais associados ao Sr. Gilvânio Júnior (Brejões), líder de associação 
criminosa atuante em Jequié e Jaguaquara.

De acordo com a peça acusatória, a 9ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior, sediada em 
Jequié, realizou a Operação Brejões, subdividida em 07 fases, com duração de 2017 até setembro de 
2019, quando foram expedidos mandados de busca e apreensão e prisão temporária pela 1ª Vara Cri-
minal de Jequié.

Segundo consta, no bojo das diversas interceptações telefônicas restou evidenciada a associa-
ção criminosa liderada por Gilvânio Junior dos Santos, o qual manteve por dois anos relação estável 
de distribuição e negociação de drogas (maconha, cocaína e crack) em diversos pontos da Cidade de 
Jequié e Jaguaquara, inclusive para o interior do Conjunto Penal de Jequié, cujo perfeito funciona-
mento demandava a participação de inúmeras pessoas, dentre elas, o Paciente.

No bojo da citada denúncia, o Paciente é apontado como um dos principais associados do Sr. 
Gilvânio, eis que “somado ao contato constante com o dirigente “Brejões”, possuía intenso fluxo de 
venda direta ao usuário se articulando em várias camadas sociais, destinava veículos e imóveis para o 
transporte e armazenamento de expressiva quantidade de drogas (prioritariamente maconha e cocaí-
na) fornecidas e as distribuía para demais revendedores”:

O Promotor de Justiça atuante na Comarca de Jequié, ao fazer a denúncia, narrou que fora 
cumprido mandado de busca e apreensão na residência do Paciente na cidade de Jaguaquara, no dia 
12 de setembro de 2019, quando encontraram diversos objetos ilícitos, inclusive drogas, de modo que 
as referidas condutas estariam sendo apuradas pela Delegacia de Jaguaquara.

A segunda denúncia acostada aos autos, formulada pelo Promotor de Justiça atuante em 
Jaguaquara, narra os fatos ocorridos em 12 de setembro de 2019, em Jaguaquara, durante o 
cumprimento de mandados de buscas e apreensões expedidos no bojo da Operação Maestria ( e 
não em cumprimento dos mandados expedidos pela Operação Brejões), por intermédio dos quais 
os agentes policiais lograram êxito em apreender na residência do Paciente e de seu genitor um rifle, 
quatro munições calibre 44, três munições calibre 38, diversos comprovantes bancários, cheques, cé-
dulas falsificadas, além de 589 gramas de cocaína e uma pacote com peso de 750 gramas de maconha, 
dois tabletes de maconha prensada com peso de mais de dois quilos. Diante de tal cenário, o Pacien-
te foi denunciado nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, além do artigo 12 da Lei 10.826/2003.

Ou seja, essa prisão em flagrante decorreu de mandados de busca e apreensão expedidos 
durante a Operação Maestria, em decorrência das provas colhidas na interceptação telefônica 
deferida pelo Juiz da Comarca de Jaguaquara. Todo esse material delitivo e essas buscas na 
casa do próprio paciente, na casa do genitor do mesmo e no sítio deles, não estão narradas na 
denúncia de Jequié, são fatos oriundos da Operação Maestria deferida pelo Juízo de Jaguaqua-
ra, repita-se.
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O Juiz de Direito da Comarca de Jaguaquara indeferiu os pedidos oriundos da Comarca de 
Jequié, porque entrariam em choque com as investigações já deflagradas pela autoridade policial de 
Jaguaquara.

Assim, mais uma vez, frise-se, a própria busca e apreensão realizada em Jaguaquara fora 
autorizada por este Juízo e não pelo Juízo de Jequié, conforme trecho do decisum a seguir transcrito:

“No entanto, os pedidos ora formulados requerem prudência na análise, isso porque, este mesmo 
Juízo, a requerimento da Autoridade Policial, endossadas pelo Ministério Público, deferiu as prisões 
de Luciano Petaccio Minichelli Filho ( um dos investigados) e Lúcio Aragão Minichelli, assim como 
pedido de busca e apreensão domiciliar em locais precisamente indicados na exordial ( Autos n. 
0000629-69.2019.805.0138).
Nessa ordem de ideias, comungo do entendimento do Promotor de Justiça de que o deferimento das 
medidas, apesar de devidamente fundamentadas, podem entrar em choque e atrapalhar as investiga-
ções presididas pelo Delegado de Polícia, Dr. Chardison de Castro Oliveira cujas medidas, repita-se, 
foram deferidas em momento anterior a este, além de extrapolar os limites de competência deste Juízo.
Por tais razões, acolhendo parecer Ministerial, indefiro, por ora, os pedidos, o que não significa que 
em momento posterior este Juízo não possa novamente analisá-los, se assim as circunstâncias reco-
mendarem”.

Segundo consta nos autos, a autoridade policial da cidade de Jaguaquara, representou pela 
prisão e pela busca e apreensão em face do paciente, nos autos nº 0001070-5.2019.8.05.0138.

Insta consignar ainda que, o impetrante entrou com exceção de incompetência  no Juízo de 
Jaguaquara, que julgou improcedente o pedido e recebeu a denúncia, constando o que segue:

“No caso concreto, a competência deste Juízo pode ser aferida a partir da observação das seguintes 
realidades fático-jurídicas, que abaixo listarei:
A primeira delas e a meu ver a mais importante é que o Ministério Público narrou em suas denúncias 
fatos diversos. Transcreve-se a conduta individualizada do excipiente nas exordiais acusatórias:
(...)
Observa-se da leitura atenta das denúncias contida nos autos 0702198-55.2019.805.0138, o Ministério 
Público descreve a conduta de Yan como verdadeiro “ Gerente do Tráfico” da súcia criminosa che-
fiada por Gilvânio Júnior, vulgo ‘Brejões’. Nessa denúncia, segundo o Parquet, Yan era o responsável 
por distribuir as substâncias entorpecentes aos demais vendedores, além de realizar a venda direta 
da droga de forma ostensiva.
Já na denúncia oferecida neste Juízo (Autos n. 0001168-35.2019.805.0138) a conduta, em tese, criminosa 
do excipiente decorreu do fato de o mesmo guardar expressiva quantidade de drogas, em cumprimento 
simultâneo aos mandados de buscas e apreensões expedidos tanto por este Juízo quanto pelo de Jequié.
(...)
Observa-se, mais uma vez, que o fato de ter sido decretada a prisão temporária pelo Juízo de Jequié 
não se traduz em prevenção daquele Juízo, isso porque tramita, concomitante, a operação denomina-
da “ Maestria”, deflagrada pela Autoridade Policial de Jaguaquara/BA, tendo sido também pedida a 
prisão temporária do excipiente, todavia, este Juízo entendeu por deferir apenas a busca e apreensão.
Assim, muito embora o personagem ou os personagens sejam o(s) mesmo(s) é inaplicável a regra pre-
vista no art. 78 do CPP, já que, como dito acima, as condutas descritas nas denúncias são autônomas 
e diametralmente distintas, já que naquela o excipiente praticou o verbo na modalidade “vender” 
enquanto nesta praticou o verbo “ter em depósito”, em circunstâncias bastante diversas, não havendo 
que se falar em crime único.
Terceiro aspecto que deve-se levar em consideração é o fato de o Juízo de Jequié, aplicando o princí-
pio da serendipicidade, ter declinado a competência para este Juízo. Em razão de entender acertada 
a decisão este Juízo não suscitou o conflito de competência, decidindo pelo indeferimento dos pedidos 
feitos na operação ‘ SACHURRUM’ que apesar de não citar no nome do excipiente  fazia referência 
a outros integrantes da organização criminosa. Assim, seria verdadeiro contrassenso declinar a com-
petência para o juízo de Jequié, em clara afronta a regra de competência territorial.
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(...)
Ante o exposto, com fundamento no art. 108, §2º, CPP, julgo improcedente a presente exceção de in-
competência do Juízo, devendo a ação penal principal prosseguir nos seus ulteriores termos”.

Assim, na situação exposta, há de se ressaltar que, não se tratando de hipótese de atipicidade 
do fato, de inexistência absoluta de indícios de autoria ou de extinção da punibilidade, não há de se 
falar, neste momento, em trancamento da ação penal por falta de justa causa para a ação penal, diante 
da suposta dupla imputação a que estaria sendo submetido o paciente e até mesmo possibilidade de 
que seja declarada a nulidade do procedimento de investigação policial, e as respectivas medidas de 
restrição de direitos, como quebra de sigilo telefônico, e do auto de prisão em flagrante (0001070-
50.2019.8.05.0138) realizados na comarca de Jaguaquara/BA.

Esta convicção se afina com entendimento jurisprudencial dominante no c. Superior Tribunal 
de Justiça, cujos aresto abaixo transcrevo em reforço:

HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE DE ACUSAÇÃO EM 
RAZÃO DOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÕES DISTINTAS, ORIUNDAS DE 
FATOS E INVESTIGAÇÕES DISTINTAS, INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. ORDEM DENEGA-
DA. 1. A denúncia referente à Ação Penal nº 0000028-37.2014.8.18.0054, imputa ao paciente, e mais 
28 (vinte e oito) pessoas, a prática dos crimes de tráfico de droga e associação (arts. 33 e 35, da Lei 
11.343/06), tendo como fundamento inquérito policial instaurado mediante portaria em 04/04/13, com 
o objetivo de apurar a prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Inhuma/PI, havendo sido cons-
tatado, por depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas, uma rede de distribuição de drogas 
(fls. 51/52). 2. Já a denúncia referente à Ação Penal nº 0000006-76.2014.8.18.0054, imputa ao paciente 
a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo como fundamento in-
quérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante em 14/11/13, que levou a apreensão de 
droga (cocaína) e dinheiro trocado em poder do paciente (fls. 17/18). 3. Pela leitura das denúncias acima 
descritas, percebe-se que, embora versem sobre crimes da mesma espécie, tráfico e tráfico +associação 
para o tráfico, tratam-se de acusações distintas, oriundas de fatos ocorridos em datas diferentes e ob-
jeto de investigações distintas, inexistindo bis in idem. 4. Dessa forma, sendo possível, com a simples 
leitura das exordiais acusatórias, verificar que a denúncia da segunda ação penal trata de fatos diversos 
daqueles imputados ao paciente no primeiro processo, não há que se falar em trancamento da ação pe-
nal, sendo inviável maiores incursões no quadro fático-probatório na via estreita do habeas corpus. 5. 
Ordem denegada. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DUPLICIDADE DE 
ACUSAÇÃO EM RAZÃO DOS MESMOS FATOS. INOCORRÊNCIA. ACUSAÇÕES DISTINTAS, 
ORIUNDAS DE FATOS E INVESTIGAÇÕES DISTINTAS, INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 
ORDEM DENEGADA. 1. A denúncia referente à Ação Penal nº 0000028-37.2014.8.18.0054, imputa 
ao paciente, e mais 28 (vinte e oito) pessoas, a prática dos crimes de tráfico de droga e associação (arts. 
33 e 35, da Lei 11.343/06), tendo como fundamento inquérito policial instaurado mediante portaria em 
04/04/13, com o objetivo de apurar a prática do crime de tráfico de drogas na cidade de Inhuma/PI, 
havendo sido constatado, por depoimentos testemunhais e interceptações telefônicas, uma rede de dis-
tribuição de drogas (fls. 51/52). 2. Já a denúncia referente à Ação Penal nº 0000006-76.2014.8.18.0054, 
imputa ao paciente a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), tendo como 
fundamento inquérito policial instaurado mediante auto de prisão em flagrante em 14/11/13, que levou 
a apreensão de droga (cocaína) e dinheiro trocado em poder do paciente (fls. 17/18). 3. Pela leitura das 
denúncias acima descritas, percebe-se que, embora versem sobre crimes da mesma espécie, tráfico e 
trafico +associação para o tráfico, tratam-se de acusações distintas, oriundas de fatos ocorridos em 
datas diferentes e objeto de investigações distintas, inexistindo bis in idem. 4. Dessa forma, sendo 
possível, com a simples leitura das exordiais acusatórias, verificar que a denúncia da segunda ação 
penal trata de fatos diversos daqueles imputados ao paciente no primeiro processo, não há que se falar 
em trancamento da ação penal, sendo inviável maiores incursões no quadro fático-probatório na via 
estreita do habeas corpus. 5. Ordem denegada. (TJPI | Habeas Corpus Nº 2014.0001.003662-5 | Relator: 
Des. Erivan José da Silva Lopes | 2ª Câmara Especializada Criminal | Data de Julgamento: 13/08/2014 )

Por conseguinte, conforme tem sido reiteradamente decidido por esta Turma, o trancamento 
da ação penal só é possível em situações excepcionais, nas quais resulte, de plano e independente de 
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prova, a atipicidade da conduta ou a ausência mínima de indícios de autoria, o que, repita-se, não se 
vislumbra aqui.

Portanto, não se verifica, na hipótese, qualquer motivo que justifique o trancamento da ação penal.
Ademais, segundo o Art. 76 a competência será determinada pela conexão:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas, ao mesmo tempo, por várias pes-
soas reunidas, ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias 
pessoas, umas contra as outras;
II - se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras, ou para con-
seguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas;
III - quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na 
prova de outra infração.

Como sabido, na conexão, reúnem-se os processos que apresentem as circunstâncias do artigo 
supracitado, com o fim de unificar a colheita da prova, o que como já exaustivamente explicado não 
é o caso dos autos.

Pela leitura das denúncias acima descritas, percebe-se que, embora versem sobre cri-
mes da mesma espécie, tráfico e tráfico mais associação para o tráfico, tratam-se de acusações 
distintas, oriundas de fatos ocorridos em datas diferentes e objeto de investigações distintas, 
inexistindo bis in idem.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que “não há que se falar em bis in idem 
se os fatos que deram origem a duas ações penais distintas não são os mesmos”.

Cumpre esclarecer que a jurisprudência dos Tribunais Superiores apenas admite o tranca-
mento do inquérito policial ou de ação penal em hipóteses excepcionais, quando se constata, sem o 
revolvimento de matéria fático-probatória, a ausência de indícios de autoria e de prova de materiali-
dade, a atipicidade da conduta e a extinção da punibilidade (...), (RHC 72.074/MG, Quinta Turma, DJe 
19/10/2016), o que não corresponde ao caso em exame.”

A seguir entendimento a respeito:

Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas e Associação para o tráfico. Ações 
penais em trâmite em comarcas diversas. Alegação de bis in idem. Pedido de trancamento da ação 
penal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de fatos e provas. Recurso desprovido. 1. O tran-
camento da ação penal dependeria, no caso, de um amplo reexame do conjunto fático-probatório dos 
processos em tramitação na origem. 2. Inviabilidade do habeas corpus. Precedentes. 3. Inexistência 
de ilegalidade ou abuso de poder na fundamentação adotada pelo acórdão recorrido para afastar a 
conexão suscitada neste RHC. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF 
- RHC: 111544 DF, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 13/05/2014, Primeira 
Turma, Data de Publicação: DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014)

HABEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. PREJUDICADO. TRANCA-
MENTO DA AÇÂO PENAL SOB ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DO Â“BIS IN 
IDEMÂ”. 1 Evidencia-se a perda do objeto quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução 
e julgamento, porquanto analisado em data posterior a sua realização. 2.Existência de duas ações pe-
nais em face do paciente com vítimas diversas, e fatos distintos e em fases diferentes não conduzem 
a aplicação do princípio do bis in idem . 3.Trancamento da Ação Penal é medida excepcional restrita 
a situações em que a conduta não constitui crime, quando estiver extinta a punibilidade, não houver 
indícios mínimos de autoria, quando restar comprovada, de forma indiscutível, ausência de justa causa 
para instauração da ação penal, o que in causum não ocorreu. 4.Ordem denegada a unânimidade. HA-
BEAS CORPUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA. PREJUDICADO. TRANCAMENTO 
DA AÇÂO PENAL SOB ALEGAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO PRINCÍPIO DO Â“BIS IN IDEMÂ”. 
1 Evidencia-se a perda do objeto quanto ao pedido de suspensão da audiência de instrução e julgamen-
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to, porquanto analisado em data posterior a sua realização. 2.Existência de duas ações penais em face 
do paciente com vítimas diversas, e fatos distintos e em fases diferentes não conduzem a aplicação do 
princípio do bis in idem . 3.Trancamento da Ação Penal é medida excepcional restrita a situações em 
que a conduta não constitui crime, quando estiver extinta a punibilidade, não houver indícios mínimos 
de autoria, quando restar comprovada, de forma indiscutível, ausência de justa causa para instauração 
da ação penal, o que in causum não ocorreu. 4.Ordem denegada a unânimidade. (TJPI | Habeas Cor-
pus Nº 2014.0001.001897-0 | Relator: Des. Joaquim Dias de Santana Filho | 2ª Câmara Especializada 
Criminal | Data de Julgamento: 28/05/2014 )

Dessa forma, sendo possível, com a simples leitura das exordiais acusatórias, verificar que a 
denúncia da segunda ação penal trata de fatos diversos daqueles imputados ao paciente no primeiro 
processo, não há que se falar em trancamento da ação penal, sendo inviável maiores incursões no 
quadro fático-probatório na via estreita do habeas corpus, na linha dos seguintes precedentes:

“[...]
VERIFICAÇÃO DA CONEXÃO ENTRE PROCEDIMENTOS PENAIS DEPENDENTE DO EXA-
ME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO 
“HABEAS CORPUS”.
- Não se revela possível, no âmbito estreito do processo de “habeas corpus”, a verificação da cone-
xão entre procedimentos penais, se o exame dos múltiplos aspectos pertinentes à conexão de causas 
(conexão intersubjetiva, conexão material ou teleológica e conexão probatória) depender de necessária 
indagação da existência, entre os diversos fatos e processos, do indispensável vínculo de índole subje-
tiva ou de natureza objetiva ou, ainda, de caráter instrumental. Precedentes....” (HC 84.908, Rel. Min. 
Celso de Mello).
“[...] 1 - Não é o habeas corpus meio idôneo para o reexame aprofundado dos fatos e da prova, neces-
sário, no caso, para a verificação da conexão, ou não, do crime de uso de documento ideologicamente 
falso pelo paciente e do crime de moeda falsa imputado aos demais corréus, e, portanto, da competên-
cia, ou não, da Justiça Federal.
2 – Alegação de nulidade da prisão cautelar imposta ao paciente que restou prejudicada pelo trânsito 
em julgado da decisão condenatória e subsequente livramento condicional do sentenciado.
3 – Habeas corpus denegado.” (HC 100.183, Rel. Min. Dias Toffoli).

Pelo exposto, não enxergo nenhuma ilegalidade nos processos aludidos.
Ainda que os fatos imputados ao paciente nas duas comarcas fossem parcialmente os 

mesmos, entendo que permanece a competência do Juízo da Vara Criminal da Jaguaquara para 
processar e julgar a ação penal quanto aos crimes relacionados ao flagrante ocorrido naquela 
comarca, afastando o risco de bis in idem no julgamento, permanecendo a competência do Juízo 
de Jequié apenas em relação aos demais fatos imputados ao paciente.

Tais elementos, sopesados em cotejo com a realidade dos autos, evidenciam a total inviabilidade 
de trancamento da ação penal em andamento na Comarca de Jaguaquara, em alinhamento à compreen-
são externada pelos arestos aqui transcritos, igualmente adotados como fundamentação decisória.

Ex positis, DENEGO A ORDEM impetrada.

*****
(TJBA – Habeas Corpus Criminal nº 8003867-78.2022.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal 
– Segunda Turma Criminal. Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 29/03/2022).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MÃE LACTANTE DE CRIAN-
ÇA DE SETE MESES. CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA NOS AUTOS. 
IMPRESCINDIBILIDADE DA MÃE PARA CUIDADOS DA CRIANÇA SOB 
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ALEITAMENTO MATERNO E SEU RESPECTIVO DESENVOLVIMENTO. 
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE AUTORIZAM A SUBS-
TITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR, NOS 
TERMOS DO ART. 318, V, DO CPP. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELA-
RES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE 
CONCEDIDA.
I – Habeas Corpus impetrado sob o fundamento, em síntese, da necessidade de revo-
gação da prisão preventiva ou sua substituição pela prisão domiciliar, considerando 
tratar-se de mãe lactante, nos termos do HC coletivo nº 13.641/SP, julgado pelo STF.
II – Da análise dos autos, observa-se que a Paciente foi presa em flagrante no dia 
27/01/2022, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por 
ter tentado introduzir, no Conjunto Penal de Serrinha, 91,68 g (noventa e um gramas e 
sessenta e oito centigramas) de cannabis e 65 g (sessenta e cinco gramas) de cocaína, 
que transportava em suas partes íntimas, no dia em que iria visitar o preso Kaique 
Silva da Cruz.
III – Em que pesem as razões esboçadas pelo r. Juízo Impetrado para indeferir os pleitos 
de liberdade provisória e concessão de prisão domiciliar, cabe admitir que o caso sub 
examine amolda-se ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, no sentido da 
necessidade de concessão da prisão domiciliar para mãe de crianças sob seus cuidados, 
considerando as peculiaridades do caso concreto, nos termos do art. 318, V, do CPP.
IV – In casu, verifica-se que a Paciente é mãe de Y.V.S., nascida em 28/07/2021, isto é, 
de sete meses de idade, nascida prematura, em aleitamento materno, consoante com-
provam os documentos acostados.
V – Assim, em que pese o entendimento esboçado no parecer ministerial, no sentido 
da denegação da ordem, por ausência de prova que demonstre a indispensabilidade da 
Paciente nos cuidados com a filha, observa-se que, no presente caso, esta indispensa-
bilidade é presumida, por tratar-se de mãe lactante.
VI – De mais a mais, ouvida em sede policial, a Paciente confirmou que a bebê, além 
de outra filha de 13 anos, estão sob sua guarda, sendo que, na certidão de nascimento 
acostada da menor Y.V.S., não se verifica o nome do pai em sua filiação, de modo a não 
se vislumbrar que haveria outra pessoa que pudesse cuidar da infante.
VII – Nesse ponto, vale salientar que, embora a Paciente tenha, em tese, cometido o 
delito quando já era mãe das menores, o fato de ela ter se deslocado, por algumas horas 
do dia, de Simões Filho a Serrinha para a prática do ilícito, não significa dizer que ela 
não seja a efetiva responsável pelos cuidados das filhas, sobretudo ao se verificar que 
uma delas está sob o aleitamento materno.
VIII – Outrossim, em consulta aos sistemas pertinentes, tudo indica que se trata de 
Acusada primária e sem antecedentes criminais.
IX – Destarte, em que pese a gravidade do ato de tentar introduzir drogas ilícitas 
em estabelecimento penitenciário, ponderando-se as circunstâncias do caso concreto, 
compreende-se que o direito da criança amamentada se sobrepõe à necessidade da 
segregação cautelar da Paciente.
X – Ao contrário do quanto fundamentado pelo Juízo Impetrado, não se trata de colo-
car a maternidade “como um “salvo conduto” prévio à prática de crimes”, mas sim de 
tutelar, efetivamente, os direitos da criança que, deixará de ser devidamente amparada 
caso mantida a prisão preventiva da Paciente, a qual, frise-se, caso descumpra as con-
dições impostas, poderá ter seu benefício revogado e ser novamente segregada.
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XI – Não se observa, de outro lado, que a prática delitiva pela qual foi flagrada – trans-
portar cannabis e cocaína em suas partes íntimas – tenha envolvido violência ou grave 
ameaça, e tampouco foi realizada contra seus descendentes, situações que excepcio-
nariam o direito ao benefício de substituição da prisão preventiva, pela domiciliar, nos 
termos do art. 318-A do CPP.
XII – Assim, entende-se que a concessão da prisão domiciliar é a solução que melhor 
se amolda ao caso sob estudo, priorizando-se o bem-estar dos menores, dando-se pre-
ponderância à maternidade e resguardando os direitos da criança, notadamente na fase 
da amamentação, crucial para seu desenvolvimento. Precedente desta Corte.
XIII – Ordem CONHECIDA e PARCIALMENTE CONCEDIDA, para substituir 
a prisão preventiva da Paciente pela prisão domiciliar, com a aplicação, de ofício, de 
medidas cautelares.

ACORDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8003867-78.2022.8.05.0000, 
em que figura como Impetrante JOÃO EDSON ARAÚJO DE SOUZA (OAB/BA nº 59.277), em 
favor da Paciente EDNÉIA SOUZA, e, como Impetrado, a JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRI-
MINAL DA COMARCA DE SERRINHA/BA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma 
Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHE-
CER e CONCEDER PARCIALMENTE a ORDEM, para substituir a prisão preventiva da Paciente 
pela prisão domiciliar, aplicando-se, de ofício, a medida cautelar alternativa estabelecida no art. 319, 
I, do CPP, consistente no comparecimento mensal em Juízo, acrescida da necessidade de apresentar 
carteira de vacinação da menor Y.V.S.; sem prejuízo de outras medidas que o Juízo primevo, por estar 
mais próximo, eventualmente entenda pertinente fixar, e assim o fazem pelas razões que integram o 
voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advogado JOÃO EDSON 
ARAÚJO DE SOUZA (OAB/BA nº 59.277), em favor da Paciente EDNÉIA SOUZA, apontando 
como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Serrinha/BA.

De acordo com o Impetrante, a Paciente foi autuada em flagrante em 27 de janeiro de 2022 
na cidade de Serrinha/BA, pela suposta prática do delito insculpido no art. 33 da Lei 11.343/2006, e 
desde então vem sendo mantida presa na carceragem provisória daquela municipalidade.

Narra que, no bojo dos autos do processo nº 8000130-02.2022.8.05.0248, a Paciente teve a sua 
prisão em flagrante convertida em preventiva, sob o fundamento, em síntese, de “assegurar a ordem 
pública e evitar a prática de infrações penais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas caute-
lares diversas da prisão”.

Salienta que a Autoridade apontada como coatora indeferiu, ainda, o pleito de concessão de 
prisão domiciliar, por entender que “a maternidade não pode ser utilizada como um ´salvo condu-
tó prévio à prática de crimes, especialmente da gravidade como o crime de introduzir cocaína e 
maconha no estabelecimento pena de segurança máxima”.

Alega, contudo, inexistiram razões para a negativa do pleito de concessão da prisão domici-
liar, visto que a Requerente não se trata de uma pessoa de alta periculosidade ou vida pregressa no 
mundo do crime.
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Ressalta que a Paciente possui filhas menores, sendo uma filha de apenas 04 (quatro) meses de 
idade (que ainda é amamentada) e outra de 13 (treze) anos, não possui antecedentes criminais, e goza 
de ocupação lícita e possuir residência fixa.

No particular, explicita que a questão fulcral do presente Habeas Corpus vem a ser justamente 
o fato de que a Paciente se trata de “MÃE COM FILHAS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UMA 
DELAS RECÉM NASCIDA, razão que impossibilita por completo a manutenção da Paciente no lo-
cal de encarceramento no qual se encontra presa, devendo ser o mais celeremente ter revogada a sua 
prisão preventiva ou colocada sob o regime da prisão domiciliar”, consoante entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal no HC coletivo nº 13.641/SP.

Ante as razões expendidas, requer a concessão de medida liminar revogando a prisão preven-
tiva ou, alternativamente, determinando a prisão domiciliar da Paciente; e, subsidiariamente, que o 
pleito seja deferido após as formalidades legais.

À inicial foram acostados os documentos de ID Nº 24475437 e seguintes.
Em decisão de ID nº 24477224, a eminente Desembargadora Plantonista deixou de apreciar o 

writ, uma vez que impetrado depois das 22h, não se tratando de “caso que envolva risco de morte ou 
perecimento do direito”.

Em decisão de ID nº 24506606, foi indeferido o pedido de liminar.
A Autoridade apontada como coatora prestou as informações requisitadas (ID nº 24752967).
A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem vindicada (ID 

nº 25468483).

VOTO 

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Advo-
gado JOÃO EDSON ARAÚJO DE SOUZA (OAB/BA nº 59.277), em favor da Paciente EDNÉIA 
SOUZA, apontando como Autoridade Coatora a MM. Juíza de Direito da Vara Criminal da Comar-
ca de Serrinha/BA.

Da análise dos autos, observa-se que a Paciente foi presa em flagrante no dia 27/01/2022, 
pela suposta prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ter tentado introduzir, 
no Conjunto Penal de Serrinha, 91,68 g (noventa e um gramas e sessenta e oito centigramas) de 
cannabis e 65 g (sessenta e cinco gramas) de cocaína, que transportava em suas partes íntimas, no 
dia em que iria visitar o preso Kaique Silva da Cruz.

Em 28/01/2022, realizada audiência de custódia, a Juíza primeva homologou o Auto de Pri-
são em Flagrante e indeferiu os pedidos de liberdade provisória e de concessão de prisão domiciliar 
formulados pela Defesa, ao passo em que converteu a prisão em flagrante da Paciente em prisão 
preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“[…] A prisão foi efetuada legalmente e na forma preconizada pelo art. 302 do Código de Processo 
Penal. Foram colhidos os depoimentos dos condutores e testemunhas, bem como o interrogatório 
da conduzida. Constam da comunicação as advertências legais quanto aos direitos constitucionais 
da flagranteada, nota de culpa, auto de exibição e apreensão e auto de constatação preliminar. 
Não existem, portanto, vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual 
HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante de EDNEIA SOUZA. Segundo o disposto no art. 310 
do Código de Processo Penal, recebido o auto de prisão em flagrante, e não sendo caso de rela-
xamento, o juiz deve converter a prisão em preventiva ou, ausentes os requisitos desta, conceder 
liberdade provisória, cumulada ou não com outras medidas cautelares alternativas à prisão. In 
casu, observo inicialmente que o crime imputado à flagranteada possui pena máxima em abstrato 
superior a 04 (quatro) anos, sendo cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, inciso I, 
CPP, mostrando-se necessária a sua decretação com o fito de assegurar a ordem pública e evitar 
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a prática de infrações penais, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas 
da prisão. Consta dos autos que no dia 27/01/2022, por volta das 09:30 hs, a flagranteada tentou 
introduzir no Conjunto Penal de Serrinha 1 embalagem plástica contendo 91,68 gm (noventa e 
um gramas e sessenta e oito centigramas) de maconha e 65 gm (sessenta e cinco gramas) de co-
caína, conforme Laudo de Constatação Preliminar constante dos autos. Dos depoimentos prestados 
verifica-se o fumus comissi delicti, indicando a flagranteada Edneia Souza como suposta autora 
do delito. O periculum libertatis encontra-se evidenciado sob a rubrica da garantia da ordem pú-
blica, considerando a variedade e a quantidade da droga que a flagranteada tentou introduzir no 
Conjunto Penal de Serrinha. Conforme ressaltado pelo Ministério Público, a quantidade da droga 
demonstra a finalidade de mercância dentro do Conjunto Penal de Serrinha, unidade de segurança 
máxima, a configurar a gravidade da conduta praticada, ensejadora de majorante prevista no art. 
40, III, da Lei 11.343/2006. Em que pesem os argumentos da defesa da custodiada, entendo que a 
prisão preventiva da flagranteada Edneia Souza mostra-se necessária, adequada e proporcional, 
sendo incabível in casu qualquer outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP. O fato de 
ser primária e possuir endereço fixo, por si só, não afasta a necessidade da sua custódia cautelar. 
Finalmente, entendo que o fato de possuir a flagranteada duas filhas menores também não pode 
afastar a possibilidade da decretação da sua custódia cautelar, considerando que a flagranteada, 
ao tentar introduzir droga no Conjunto Penal de segurança máxima estava ciente da sua condição 
de mãe de duas crianças, as quais deixou na cidade de Simões Filho para vir conhecer na cidade de 
Serrinha, segundo alega, uma pessoa que a mesma sequer conhecia e que se encontra custodiada 
em um Conjunto Penal de Segurança Máxima. Do mesmo modo, entendo que não se mostram preen-
chidos os requisitos necessários para o deferimento da prisão domiciliar. Conforme já dito acima, 
a flagranteada estava ciente de que deixava suas filhas menores na cidade de Simões Filho, para 
se deslocar à cidade de Serrinha, a fim de tentar introduzir drogas na unidade prisional. Entende 
este juízo que a maternidade não pode ser utilizada como um “salvo conduto” prévio à prática de 
crimes, especialmente da gravidade como o crime de introduzir cocaína e maconha no estabele-
cimento pena de segurança máxima, razão pela qual indefiro o pedido de prisão domiciliar. Ante 
o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de EDNEIA SOUZA em PRISÃO PREVENTIVA, 
com fulcro no art. 312 e 313, I do CPP, com o escopo de assegurar a garantia da ordem pública e 
aplicação da lei penal, consoante fundamentos acima expostos. Fica atribuída à presente decisão 
força de ofício e mandado de intimação e de prisão, sem prejuízo da sua inclusão no BNMP. Nada 
mais havendo, vai o presente assinado. Eu Osmar de Oliveira Carneiro, o digitei. Maria Claudia 
Salles Parente. Juíza de Direito”

Em que pesem as razões esboçadas pelo r. Juízo Impetrado, cabe admitir que o caso sub exa-
mine amolda-se ao entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, no sentido da necessidade de 
concessão da prisão domiciliar para mãe de crianças sob seus cuidados, considerando as peculiarida-
des do caso concreto, nos termos do art. 318, V, do CPP, que assim dispõe:

Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: [...]
V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; [...]

Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, no HC coletivo nº 143.641/SP, firmou o seguinte enten-
dimento:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HA-
BEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RE-
LAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNE-
RÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS 
ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MU-
LHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS 
CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE 
CUIDADOS MÉDICOS PRÉNATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. 
ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONS-
TITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. 
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DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCA-
PACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCE-
RADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. 
ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. 
EXTENSÃO DE OFÍCIO.[…] VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural 
em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, 
como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Crian-
ça e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, 
privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches 
para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável 
imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na 
interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência 
de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro 
fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cui-
dados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, 
como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X –  Tanto o Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 
nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Orga-
nização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, 
corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional 
relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada 
solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para 
as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com 
a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injus-
tamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor 
determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos 
autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação 
por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se 
impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de 
grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para pro-
blemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva 
pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas 
no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e 
deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Defici-
ências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN 
e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes 
praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em 
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que 
denegarem o benefício. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, 
gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes 
sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as 
restrições acima.(STF, HC nº 143.641/SP, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Julgado em 
20/02/2018). (Grifos nossos).

O Superior Tribunal de Justiça, por seu turno, vem se manifestando reiteradamente acerca da 
necessidade de se observar o quanto disposto no art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, dando-
-se efetividade à determinação do Pretório Excelso, sempre que o caso autorize, nos seguintes termos:

DECISÃO MONOCRÁTICA CONCESSIVA DA ORDEM. PRISÃO PREVENTIVA SUBSTI-
TUÍDA PELA PRISÃO DOMICILIAR. LEGALIDADE. MÃE. ÚNICA RESPONSÁVEL. 2 
FILHOS MENORES DE 12 ANOS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO PARTICIPAÇÃO 
EM ATOS EXECUTÓRIOS. NÚCLEO FAMILIAR. RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO DAS 
CRIANÇAS. FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DA PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDA-
DE. SUSTENTO DA PROLE. RECOMENDAÇÃO N. 62 CNJ. PRECEDENTE STF. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste 
Relator que concedeu a ordem, de ofício, para substituir a sua prisão preventiva da agravada pela 
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prisão domiciliar, mediante a imposição de medidas cautelares e flexibilização de suas regras. 2. O 
regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade 
física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 
13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade 
(Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º). 3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo 
Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos 
incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um 
compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok.”Todas essas cir-
cunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da me-
dida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e 
respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistra-
do na concessão da prisão domiciliar” (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO). 
4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o 
Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do 
art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema 
Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, 
julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas 
as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 
2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 
186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante 
violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, 
as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio. 5. Na 
hipótese dos autos, a paciente é mãe, lactante, e única responsável por 2 (dois) filhos menores de 
12 anos (com 1 e 2 anos de vida). Não há notícias de sua participação em atos executórios prati-
cados com violência ou grave ameaça; ela integraria, em tese, núcleo familiar de um dos líderes da 
organização criminosa - esposa - e a suspeita é de que ela ajudava seu cônjuge movimentando valores 
em seu benefício. Inexiste, no caso concreto, exceção hábil a permitir o afastamento do comando 
geral firmado no Habeas Corpus Coletivo n. 143.641/SP. A necessidade da presença da mãe aos 
cuidados dos filhos menores de 12 (doze) anos, como no caso, é presumida. 6. A paciente se insere 
no grupo cuja prisão preventiva precisa ser reavaliada (mãe, lactante, responsável por 2 crianças me-
nores de 12 anos), nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, a qual esta-
belece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - COVID-19 no âmbito 
dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 7. Flexibilização das regras da prisão domiciliar. Pos-
sibilidade e necessidade. Invoca-se, ainda, precedente do Ministro Ricardo Lewandowiski (HC n. 
170.825, julgado em 9/9/2019), para dar interpretação conforme ao regime da prisão domiciliar e 
estabelecer a possibilidade de flexibilização dos seus termos, a fim de permitir que a mulher be-
neficiada, única responsável pelas crianças menores de 12 (doze) anos, tenha condições de cuidar 
da casa, dos filhos e de trabalhar, ainda que informalmente, para o sustento da prole, evitando, 
assim, a reiteração delitiva no ambiente doméstico. 8. Ponderando-se os interesses envolvidos no 
caso concreto, uma vez preenchidos os requisitos objetivos insculpidos nos art. 318, V, 318-A e B do 
Código de Processo Penal, é legítima a concessão da prisão domiciliar, que deve ser flexível, e com-
preenderá: (i) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (ii) comparecimento em 
juízo, quando solicitado; e (iii) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; sem 
prejuízo da fixação de outras cautelares, a critério e sob acompanhamento do Juízo de primeiro grau. 
9. Adequação legal, reforçada pela necessidade de preservação da integridade física e emocional 
dos infantes. Precedentes do STF e do STJ. 10. Agravo regimental conhecido e não provido. (STJ, 
AgRg no HC 669.834/SP, Quinta Turma, Relator: Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Julga-
do em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (Grifos nossos).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVEN-
TIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚ-
BLICO ESTADUAL. FLAGRANTE OCORRIDO NA RESIDÊNCIA E AÇÃO PENAL EM CURSO 
POR OUTRO DELITO. CIRCUNSTÂNCIAS NÃO EXCEPCIONAIS. AGRAVADA COM TRÊS 
FILHOS MENORES DE 12 ANOS, SENDO UM DELES LACTANTE. PRESENÇA DOS RE-
QUISITOS LEGAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. 1. Como é cedi-
ço, a atual legislação estabelece um poder-dever para o Juiz substituir a prisão preventiva por 
domiciliar de gestante, de mãe de criança menor de 12 anos e de mulher responsável por pessoa 
com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 
318, parágrafo único, do CPP), ressalvadas as exceções legais. 2. Na hipótese dos autos, o crime 
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imputado à ora agravada (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não foi cometido com violência 
ou com grave ameaça. Há comprovação de ser ela mãe de crianças menores de 12 anos (uma delas 
lactante), o que preenche os requisitos objetivos insculpidos nos arts. 318, V, 318-A e B do Código de 
Processo Penal. 3. A existência de outra ação penal em curso não é motivo suficiente para, per si, afas-
tar a excepcionalidade da custódia preventiva nos casos de gestante ou mãe de infantes menores de 12 
anos, pois não importa em risco inequívoco à infância e à sua proteção (RHC n. 111.566/SC, Ministro 
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 13/8/2019. 4. Ponderando-se os interesses envolvidos 
no caso concreto, revela-se adequada e proporcional a substituição da prisão preventiva pela do-
miciliar. 5. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC 595.843/SC, Sexta Turma, Relator: Min. 
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020). (Grifos nossos).

Como cediço, o mero enquadramento do agente numa das hipóteses elencadas no art. 318, 
CPP, não autoriza, de forma automática, o deferimento da prisão domiciliar, sendo necessário proce-
der à avaliação do caso concreto.

In casu, verifica-se que a Paciente é mãe de Y.V.S., nascida em 28/07/2021 (ID Nº 24475438), 
isto é, de sete meses de idade, nascida prematura, em aleitamento materno, consoante comprovam os 
documentos acostados (ID nº 24475439).

Assim, em que pese o entendimento esboçado no parecer ministerial, no sentido da denegação 
da ordem, por ausência de prova que demonstre a indispensabilidade da Paciente nos cuidados com 
a filha (ID nº 25468483), observa-se que, no presente caso, esta indispensabilidade é presumida, por 
tratar-se de mãe lactante.

De mais a mais, ouvida em sede policial, a Paciente confirmou que a bebê, além de outra filha 
de 13 anos, estão sob sua guarda (ID nº 24475442), sendo que, na certidão de nascimento acostada 
da menor Y.V.S., não se verifica o nome do pai em sua filiação (ID nº 24475438), de modo a não se 
vislumbrar que haveria outra pessoa que pudesse cuidar da infante.

Nesse ponto, vale salientar que, embora a Paciente tenha, em tese, cometido o delito quando já 
era mãe das menores, o fato de ela ter se deslocado, por algumas horas do dia, de Simões Filho a Ser-
rinha para a prática do ilícito, não significa dizer que ela não seja a efetiva responsável pelos cuidados 
das filhas, sobretudo ao se verificar que uma delas está sob o aleitamento materno.

Outrossim, em consulta aos sistemas pertinentes, tudo indica que se trata de Acusada primária 
e sem antecedentes criminais.

Não se observa, de outro lado, que a prática delitiva pela qual foi flagrada – transportar can-
nabis e cocaína em suas partes íntimas – tenha envolvido violência ou grave ameaça, e tampouco foi 
realizada contra seus descendentes, situações que excepcionariam o direito ao benefício de substitui-
ção da prisão preventiva, pela domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP.

Destarte, em que pese a gravidade do ato de tentar introduzir drogas ilícitas em estabeleci-
mento penitenciário, ponderando-se as circunstâncias do caso concreto, compreende-se que o direito 
da criança amamentada se sobrepõe à necessidade da segregação cautelar da Paciente.

No particular, vislumbra-se que a decisão combatida se fundamentou em interpretações ju-
rídicas que não privilegiaram o princípio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos da 
nossa Constituição Federal, previsto no seu art. 1º, inciso III, devendo ser respeitado o direito das 
crianças e da mãe de permanecerem juntas, em ambiente saudável, mormente no período de ama-
mentação, conforme previsão constitucional do art. 6º da Lei Maior que ampara o direito social de 
proteção à maternidade e à infância.

Com efeito, ao contrário do quanto fundamentado pelo Juízo Impetrado, não se trata de co-
locar a maternidade “como um “salvo conduto” prévio à prática de crimes”, mas sim de tutelar, 
efetivamente, os direitos da criança que, deixará de ser devidamente amparada caso mantida a prisão 
preventiva da Paciente, a qual, frise-se, caso descumpra as condições impostas, poderá ter seu bene-
fício revogado e ser novamente segregada.
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Assim, entende-se que a concessão da prisão domiciliar é a solução que melhor se amolda ao 
caso sob estudo, priorizando-se o bem-estar dos menores, dando-se preponderância à maternidade e 
resguardando os direitos da criança, notadamente na fase da amamentação, crucial para seu desen-
volvimento.

Em caso similar, também assim decidiu esta Corte baiana:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICI-
LIAR. PACIENTE GENITORA DE DOIS FILHOS MENORES DE DOZE ANOS, SENDO O 
MAIS NOVO COM IDADE DE UM ANO. CRIANÇA QUE NECESSITA DE SEUS CUIDA-
DOS. PAI PRESO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. 
POSSIBILIDADE. ART. 318, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDEN-
TES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PELA ADMISSIBILIDADE DO PEDIDO DE PRISÃO 
DOMICILIAR EM CASOS COMO O RETRATADO NESTES AUTOS. ORDEM CONCEDI-
DA EM HARMONIA COM A DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. - Paciente presa em fla-
grante pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigos 12 e 
16 da Lei 10.826/03, por ter, em tese, no dia 07 de novembro de 2017, sido flagrada, em sua residência, 
na posse de uma porção de 104 gramas de maconha, três porções de cocaina totalizando 239 gramas, 
armas de fogo e munições, duas algemas, a quantia de R$ 1.430,00, três aparelhos celulares e 08 
CRLV, conforme deúncia de fl. 65/66. - In casu, verifica-se dos documentos que instrui a impetração, 
especialmente das certidões de fl. 27 e 28, que a Paciente, ao ser presa em 07/11/2017, comunicou ao 
MM Juiz coator em audiência de custódia, termo colacionado às fl. 22/24, que possui 03 (três) filhos 
com o Sr. Genivaldo Reis, e que o mais novo está com pouco mais de um ano de idade, sendo deferido 
o pedido de juntada das referidas certidões e decretada sua prisão preventiva, sendo ainda deferido 
o pedido verbal da defesa para que a paciente possa amamentar seu filho menor nas dependências do 
conjunto penal. - Vê-se, ainda, através das Certidões de Nascimento de fl. 27, 28 e 29, que a Pa-
ciente é mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 anos, o menor S de O S, atualmente com 01 (um) 
ano de idade, e A C de O S, atualmente com 07 (sete) anos, se enquadrando, assim, atualmente, 
por duas vezes, na situação prevista no art. 318, V, do CPP. - Ressalte-se que não há nos autos 
nenhuma notícia de maus antecedentes da Paciente ou de ocorrência de negligência materna, 
restando evidenciada a necessidade da convivência da mãe com os seus filhos, objetivando possi-
bilitar a boa criação, formação e desenvolvimento saudável das crianças. - Destarte, diante das 
peculiaridades do caso concreto, a mesma encontra-se em situação especial, tendo um filho com 
pouco mais de um ano amamentando no Presídio Feminino, local que não pode ser considerado 
apropriado à permanência do mesmo,e outra filha com 7 (sete) anos, que necessita dos cuidados 
da mãe. - ORDEM CONCEDIDA em harmonia com a douta Procuradoria de Justiça, com aplicação, 
ex officio das medidas cautelares alternativas estabelecidas no art. 319, do mesmo diploma legal, que 
devem ser dimensionadas dentro dos critérios a serem estabelecidos pelo julgador da instrução, acres-
cidas do comparecimento em Juízo para apresentar carteira de vacinação dos filhos e do comprovante 
de matrícula dos que estiverem em fase escolar. (TJBA, Habeas Corpus nº 0028142-09.2017.8.05.0000, 
Relator: Des. JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA, Publicado em: 22/02/2018). (Grifos nossos).

Sendo assim, a concessão da prisão domiciliar à Paciente é medida que se impõe, a qual com-
preenderá: (a) recolhimento domiciliar de 22 horas às 6 horas do dia seguinte; (b) comparecimento 
em juízo, quando solicitado; e (c) não alteração do seu endereço sem prévia comunicação ao juízo.

Ademais, com fulcro no art. 318-B do CPP, aplico, de ofício, a medida cautelar alternativa 
estabelecida no art. 319, I, do CPP, consistente no comparecimento mensal em Juízo, acrescida da 
necessidade de apresentar carteira de vacinação da menor Y.V.S. Isto, sem prejuízo de outras medidas 
que o Juízo primevo, por estar mais próximo, eventualmente entenda pertinente fixar.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER E CONCEDER PARCIALMENTE 
a ORDEM, para substituir a prisão preventiva da Paciente pela prisão domiciliar, aplicando-se, de 
ofício, a medida cautelar alternativa estabelecida no art. 319, I, do CPP, consistente no comparecimen-
to mensal em Juízo, acrescida da necessidade de apresentar carteira de vacinação da menor Y.V.S.; 
sem prejuízo de outras medidas que o Juízo primevo, por estar mais próximo, eventualmente entenda 
pertinente fixar.
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Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA no BNMP2 em favor de EDNÉIA SOUZA, filha de Elza 
Souza, que deve ser imediatamente posta em liberdade, se por outro motivo não estiver presa, com 
rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas, ficando advertida a Paciente de que o descum-
primento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere.

*****
(TJBA – Remessa Necessária nº 0300905-98.2020.8.05.0103. Segunda Câmara Criminal – Se-
gunda Turma Criminal. Relatora: Desa. Nágila Maria Sales Brito, Julgado em 09/12/2021).

REMESSA NECESSÁRIA. ART. 574, 1, DO CPP. SENTENÇA CONCESSIVA 
DE HABEAS CORPUS. SALVO-CONDUTO CONCEDIDO PARA O CULTI-
VO DE PLANTAS DE CANNABIS SATIVA. EXTRAÇÃO DO ÓLEO DE CAN-
NABIS, DE MANEIRA ARTESANAL E NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA PA-
CIENTE. USO MEDICINAL E TERAPÊUTICO. POSSIBILIDADE. ART. 28, 
DA JLEI DE DROGAS E AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUE NÃO 
PODEM INVIABILIZAR A EFETIVAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIO-
NAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA ORDEM CONCEDIDA NA ORIGEM. 
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. 
A Lei nº 11.343/2006 estabelece políticas públicas sobre drogas, prescreve medidas 
para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes 
de drogas, determina normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilí-
cito de drogas, definindo como infração penal, dentre outras condutas, aquela inserida 
no seu art. 28. 
Por outro lado, a conduta almejada pela paciente — cultivo residencial de Cannabis Sa-
tiva para o próprio tratamento médico - não traz consequências à esfera jurídica de ter-
ceiros e nem viola bem jurídicos alheios. De fato, a paciente busca a efetivação de dever 
constitucional imposto ao Estado e tutelado pela Lei de Drogas, que é a saúde pública. 
Ademais, observa-se que um dos princípios fundamentais que legitimam a incidência 
do Direito Penal — lesividade —, na hipótese em comento, não se faz presente, uma 
vez que eventuais consequências advindas da conduta em debate w restringir-se-á à 
esfera individual da paciente. Em regra, o Direito Penal não pune a autolesão. 
Dentro desse quadro, importante registrar que tramita no Supremo Tribunal Federal o 
Recurso Extraordinário nº 635.659, com tese de repercussão geral já reconhecida, cujo 
objeto é a descriminalização do art. 28 da Lei de Drogas, sendo que, até o momento, 
os Ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram no senti-
do de reconhecer esse dispositivo como contrário à Constituição Federal. Registre-se, 
ainda, o Projeto de Lei nº 514/2017 que pretende alterar o art. 28 da nº Lei 11.343/2006 
para descriminalizar o cultivo d Cannabis Sativa voltado ao uso pessoal terapêutico. 
Direito estrangeiro que evidencia a permissão, por diversos países da América e da 
Europa, do cultivo domiciliar de Cannabis Sativa, com finalidade terapêutica.
Ausência de regulamentação do plantio residencial, voltado ao tratamento terapêutico, 
que não pode obstar o acesso à saúde pela Paciente. Inércia governamental que tam-
bém não pode ser por ela suportada, em detrimento da sua saúde. 
Destaque para o fato de o Brasil ser signatário de diversas Convenções Internacionais 
que versam sobre a utilização de substâncias psicoativas para fins medicinais, como a 
Convenção Sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em 21/02/1971 e ratificada pelo 
Decreto nº 79.388/1977, que reconhece, logo no seu preâmbulo, “que o uso de substân-
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cias psicotrópicas para fins médicos e científicos é indispensável e que a disponibili-
dade daquelas para esses fins não deve ser indevidamente restringida”. 
Some-se a isso o fato de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já 
ter regulamentado os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para 
a fabricação e a importação, além dos requisitos para a comercialização, prescrição, 
dispensação, monitoramento e fiscalização de produtos de cannabis para fins medici-
nais, por meio da Resolução da Diretoria Colegiada — RDC nº 327/2019. É necessário 
frisar, ainda, que o Conselho Regional de Medicina regulamentou o uso medicinal do 
canabidiol desde o ano de 2014, nos termos da Resolução CFM nº 2.113/2014. 
Nessa esteira, a ANVISA também autorizou a importação de produtos medicinais 
derivados da cannabis, conforme se observa da Resolução de Diretoria Colegiada — 
RDC nº 355/2020, autorização esta, inclusive, concedida à impetrante, conforme docu-
mento acostado às fls. 51/52 dos autos digitais. 
In casu, os relatórios psiquiátrico e psicológico acostados demonstram que a Paciente 
é portadora de Transtorno Depressivo Recorrente, Ansiedade Generalizada e Estados 
de Estresse Pós Traumático (CID 10 — F33, F41.1 e F43.1), já tendo sido proposto tra-
tamento psiquiátrico usual, com medicamentos da classe inibidora da receptação de 
serotonina, mas sem sucesso. 
De outra banda, evidenciou-se uma importante e relevante melhora da Paciente com o 
uso do óleo oriundo do extrato da cannabis, não tendo sido constatados efeitos colate-
rais indesejados, sendo o parecer médico pela manutenção desse tratamento. 
Paciente que não possui meios econômicos para arcar com a compra dos extratos de 
cannabis, comercializados nos mercados intenso e externo, por estar comprovada sua 
hipossuficiência financeira. 
Direito à vida digna que deve prevalecer, diante da conduta típica prevista no art. 28 do 
CP e da ausência de regulamentação do cultivo da Cannabis Sativa, de forma artesanal 
e domiciliar, com finalidade terapêutica. 
Salvo - Conduto concedido na origem que deve ser mantido, mas com as restrições 
necessárias para evitar-se abusos e o uso indiscriminado das plantas ou do extrato 
de cannabis, seja pela Paciente ou, muito menos, por terceiros, sob pena das sanções 
legais cabíveis. 

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº 0300905- 98.2020.8.05.0103 
oriundos da Comarca de Ilhéus. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em CONHECER e 
NEGAR PROVIMENTO à Remessa Necessária contra a sentença de concessão parcial da ordem 
de Habeas Corpus, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, na 
forma do Relatório e do Voto constantes dos autos que integram este julgado.

RELATÓRIO

Cuidam esses autos de Remessa Necessária, diante da sentença de concessão parcial da ordem 
de Habeas Corpus, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da comarca de Ilhéus. 



95

REVISTA BAHIA FORENSE

Na inicial do writ, a Autora pleiteia a expedição de salvo-conduto, objetivando o cultivo da 
planta cannabis — vulgarmente conhecida como “maconha” — para fins medicinais, requerendo que 
“as autoridades encarregadas, Polícias Civil e Militar, competentes para receberem eventuais denún-
cias, sejam impedidas de proceder à sua prisão em flagrante” e pugnando, ademais, pela concessão 
de autorização para “transporte/remessa de plantas e flores para teste de quantificação e análise de 
canabinoides através de guia de remessa lacrada confeccionada pelos próprios Pacientes, aos órgãos 
entidades de pesquisa, ainda que em outra unidade da federação.” 

Deferida a liminar pelo Juízo a quo, mediante decisão interlocutória inserta às fls. 132/137 
dos autos digitais, manifestou-se o Ministério Público Estadual, em sede de alegações finais às fls. 
172/179 dos mesmos autos, opinando “pela concessão parcial da ordem, apenas e tão-somente, para 
autorizar o plantio e a produção artesanal, na residência da paciente, da cannabis sativa, para fins 
exclusivamente terapêuticos.” 

A sentença de fls. 180/186 dos autos digitais entendeu cabível Habeas Corpus na espécie, bem 
como julgou competente o Juízo para apreciar o feito. Afirmou o Magistrado a quo não haver dúvidas 
de que o “uso da substância pleiteada é benéfico para a saúde do paciente, pois isso está comprovado 
nos autos por laudos médicos.” 

O Estado da Bahia, por meio de sua Procuradoria Judicial, manifestou-se às fis. 197/199 dos 
autos digitais e alegou a impropriedade do manejo da ação constitucional, apontando recente prece-
dente advindo do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que subsidia sua tese (Recurso em Habeas 
Corpus nº 123.402/RS). 

Em resposta, a Impetrante peticiona nos autos reiterando os termos da inicial do writ e susten-
tando que se aplica ao caso outro precedente oriundo do Tribunal da Cidadania, que não o trazido à 
baila pela PGE/BA, qual seja, o quanto decidido no Conflito de Competência nº 171.206/SP, no sentido 
de ser competente a Justiça Criminal Estadual para apreciar a questão.

Remetidos os autos a esta Segunda Instância, por força do art. 574, inciso 1, do Código de 
Processo Penal, estes foram regularmente distribuídos ao Eminente Desembargador Antônio Cunha 
Cavalcanti, mediante livre sorteio, conforme Termo encartado à fl. 04. 

Os autos foram enviados à Douta Procuradoria de Justiça, nos termos do despacho inserto à fl. 
05, que pugnou pela manutenção do decisio.

Após a elaboração do voto pelo e. Relator, os autos foram incluídos em pauta de julgamento 
para a sessão ocorrida em 11 de novembro de 2021, oportunidade em que esta Julgadora pediu vista 
para uma melhor análise do pedido. 

Registre-se que, inicialmente, a relatoria do feito pertencia ao Eminente Des. Antônio Cunha 
Cavalcanti, contudo, em razão de ter sido vencido, no julgamento deste Recurso na Sessão Ordinária 
realizada no dia 09/12/2021, coube-me a lavratura do Acórdão, uma vez que proferi o primeiro voto 
vencedor, nos termos do 8 1º do artigo 209 do RITJ/BA, consoante certidão de fl. 13 dos autos físicos. 

VOTO

A Impetrante aduz que a Paciente se encontra na iminência de ver cerceada sua liberdade 
de locomoção, tendo em vista que a conduta de cultivar a planta cannabis para uso pessoal é típica, 
prevista no art. 28, 8 1º, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual impetrou a presente ordem preventiva.

Argumenta que possui histórico de patologias e problemas psicológicos, tais como depressão, 
oscilação de humor e alto nível de angústia, alegando ter sofrido traumas familiares desde a infância 
até a idade adulta e que visando atenuar as agruras dos seus transtornos, além de realizar acompa-
nhamento profissional, buscou em artigos e reportagens informações acerca dos benefícios da planta 
cannabis no tratamento de suas comorbidades. 
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Afirma que, ao procurar formas de extração do óleo do supracitado vegetal, de forma precária 
e clandestina, percebeu a Paciente que o tratamento de suas doenças com o uso da cannabis era efeti-
vo, o que a levou a buscar médicos especializados no assunto, obtendo autorização da ANVISA para 
importar produtos à base da mencionada planta. 

Aduz que os produtos colocados legalmente à venda no mercado nacional, sejam produzidos 
no país, sejam importados do exterior, possuem alto custo (entre R$ 1.380,00 e R$ 4.830,00), o que 
inviabiliza sua compra em razão da hipossuficiência financeira da Paciente — situação que a levou a 
produzir artesanalmente, em seu domicílio, o óleo de cannabis. 

Sustenta, noutro giro, a existência de comprovados benefícios do tratamento com cannabis e 
as dificuldades de acesso ao vegetal no país, além dos fatos relativos ao uso medicinal da planta pelo 
mundo. Salienta a inconstitucionalidade em sentido amplo do Art. 28 da Lei nº 11.343/06, enquadran-
do a conduta de cultivar cannabis como atípica. 

Entende que seu pedido está amparado no direito constitucional à saúde e à garantia funda-
mental da dignidade da pessoa humana, colacionando laudos, exames, receitas médicas e precedentes 
jurisprudenciais. 

Analisando-se as alegações deduzidas pela Impetrante, percebe-se que o mérito da demanda 
cinge-se à seguinte questão: é possível superar, em sede de Habeas Corpus, o tipo penal previsto 
no art. 28 da Lei 11.343/2006 e a ausência de autorização e regulamentação do plantio, cultivo e 
colheita da cannabis, de forma artesanal e doméstica, para uso pessoal com caráter medicinal, 
com a finalidade de viabilizar o direito à saúde da paciente? 

E cediço que o direito à saúde e o acesso aos meios para assegurar sua efetividade são 
constitucionalmente garantidos a todos, sendo, ainda, dever do Estado promover a tutela da 
saúde pública. 

A Lei nº 11.343/2006 estabelece políticas públicas sobre drogas, prescreve medidas para pre-
venção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, determina 
normas para repressão à produção não autorizada e ao tráfico ilícito de drogas, definindo como infra-
ção penal, dentre outras condutas, aquela inserida no art. 28, in verbis:

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será sub-
metido às seguintes penas: 
I- advertência sobre os efeitos das drogas; 
II - prestação de serviços à comunidade; 
III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. 
$ 1º Às mesmas medidas submete-se quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas 
destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência 
física ou psíquica. (...) 

De fato, a conduta que vem sendo realizada pela paciente e que ensejou a propositura do presente 
writ amolda-se ao precitado artigo. Contudo, não se verifica que tal ação possa violar a esfera jurídica de 
terceiros, tampouco ofenda o bem jurídico tutelado pela Lei nº 11.343/2006 — a saúde pública.

Em verdade, tem-se que a Ordem pretendida visa evitar eventuais consequências de natureza 
criminal para a Paciente, cujo objetivo, repita-se, é a garantia do direito à saúde. Em outras palavras, 
como o art. 28 da Lei de Drogas tutela, em última análise, a saúde pública, não há como se admitir que 
o cultivo de cannabis, com a finalidade terapêutica, possa violar, de alguma forma, a própria saúde 
pública. Seria justamente o contrário. 

Nota-se que o objeto deste mandamus e a razão de ser da Lei 11.343/2006 são convergentes. 
Enquanto o primeiro quer assegurar os meios para a consecução do direito à saúde e, via de consequ-
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ência, o próprio direito à saúde, o segundo busca proteger a saúde pública, dentro da qual, inclusive, 
está inserida a paciente. Não há relação de contrariedade entre eles. 

Ademais, observa-se que um dos princípios fundamentais que legitimam a incidência do Di-
reito Penal — lesividade —, na hipótese em comento, não se faz presente, uma vez que eventuais 
consequências advindas da conduta em debate restringir-se-á à esfera individual da paciente. Em 
regra, o Direito Penal não pune a autolesão. 

Não há, portanto, razões para entender que o art. 28 da Lei 11.343/2006 possa constituir um óbice 
ao pleito deste writ, pois: a) a conduta almejada pela paciente não traz consequências à esfera jurídica 
de terceiros e nem viola bens jurídicos alheios; b) a conduta almejada pela paciente busca a efetiva-
ção de dever constitucional imposto ao Estado e tutelado pela Lei de Drogas — a saúde pública. 

Dentro desse quadro, importante registrar que tramita no Supremo Tribunal Federal o Re-
curso Extraordinário nº 635.659, com tese de repercussão geral já reconhecida, cujo objeto é a 
descriminalização do art. 28 da Lei de Drogas, sendo que, até o momento, os Ministros Gilmar 
Mendes, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso votaram no sentido de reconhecer esse dispositivo 
como contrário à Constituição Federal. Registre-se, ainda, o Projeto de Lei nº 514/2017 que preten-
de alterar o art. 28 da Lei 11.343/2006 para descriminalizar o cultivo da Cannabis Sativa voltado 
ao uso pessoal terapêutico. 

No Direito estrangeiro, vários são os países que admitem o cultivo de cannabis sativa com 
fins terapêuticos, a exemplo do Uruguai, Argentina, Chile, Colômbia, Canadá e diversas unidades 
federativas dos Estados Unidos (https://exame.com/mundo/nao-soa-argentina-os-paises-que-ja-lega-
lizaram-a-maconha-medicinal/). 

Nesse contexto, tem-se que o STF, o Congresso Nacional e a legislação alienígena vêm ca-
minhando no sentido de abrandar as normas proibitivas no que tange ao uso medicinal de cannabis. 

Assim sendo, observa-se que o direito à saúde deve prevalecer sobre a vedação imposta pelo 
art. 28 da Lei nº 11.343/2006. 

Avançando na análise do caso, verifica-se que o plantio de vegetais dos quais é possível extrair 
substâncias ilícitas, como a Cannabis Sativa, é proibido no Brasil, sendo permitido apenas quando 
autorizado pela União, com a finalidade de uso medicinal, conforme o art. 2º, da Lei nº 11.343/2006:

Art. 2º Ficam proibidas, em todo o território nacional, as drogas, bem como o plantio, a cultura, a 
colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, 
ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como o que estabelece a Convenção 
de Viena, das Nações Unidas, sobre Substâncias Psicotrópicas, de 1971, a respeito de plantas de uso 
estritamente ritualístico-religioso. 
Parágrafo único. Pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no 
caput deste artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeter-
minados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 

Ao regulamentar o tema, o Decreto nº 5.912/2006 estabeleceu a competência do Ministério da 
Saúde para autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou 
produzidas drogas, exclusivamente para fins medicinais.

Art. 14. Para o cumprimento do disposto neste Decreto, são competências específicas dos órgãos e 
entidades que compõem o SISNAD: I- do Ministério da Saúde: 
(..) c) autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais dos quais possam ser extraídas ou produ-
zidas drogas, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, 
mediante fiscalização, ressalvadas as hipóteses de autorização legal ou regulamentar; 
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No entanto, é sabido que, até o momento, não houve regulamentação específica para o plantio 
e cultivo da cannabis, de forma artesanal e doméstica, para uso pessoal com caráter medicinal, hipó-
tese que se adéqua àquela deduzida nestes autos.

Agravando a inércia governamental, recentemente, a própria ANVISA reconheceu sua incom-
petência para autorizar o cultivo de cannabis no Brasil, por ausência de previsão legal, nos termos da 
decisão tomada pela sua Diretoria Colegiada cujo resultado determinou o arquivamento do proces-
so 25351.421833/2017-76, que tinha como objeto a “Proposta de Resolução de Diretoria Colegiada 
(RDC) que dispõe sobre os requisitos técnicos e administrativos para o cultivo da planta Cannabis 
spp. exclusivamente para fins medicinais ou científicos, e dá outras providências”. Nesta senda, cons-
tata-se a inércia do Poder Público em dirimir qual seja o órgão responsável pelo recebimento, análise e 
autorização do plantio da Cannabis, consoante dispõe o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 11.343/06.

Diante desse vácuo normativo, vislumbra-se que o direito à saúde da paciente não pode ser 
violado, ante a omissão Estatal em regulamentar a matéria. 

Não se pode ignorar que o Brasil é signatário de diversas Convenções Internacionais que ver-
sam sobre a utilização de substâncias psicoativas para fins medicinais, merecendo destaque a Conven-
ção Sobre Substâncias Psicotrópicas, assinada em 21/02/1971 e ratificada pelo Decreto nº 79.388/1977, 
que reconhece, logo no seu preâmbulo, “que o uso de substâncias psicotrópicas para fins médicos e 
científicos é indispensável, e que a disponibilidade daquelas para esses fins não deve ser indevida-
mente restringida”.

Verifica-se, assim, um compromisso de longa data do Estado brasileiro com o direito à saúde 
e à vida digna dos seus cidadãos, que restaram constitucionalizados na Carta de 1988, não havendo 
margem para dúvidas acerca do dever do Estado em protegê-los e implementá-los, inclusive, por meio 
do Poder Judiciário. 

Some-se a isso o fato de a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já ter regu-
lamentado os procedimentos para a concessão da Autorização Sanitária para a fabricação e a im-
portação, além dos requisitos para a comercialização, prescrição, a dispensação, o monitoramento 
e a fiscalização de produtos de cannabis para fins medicinais, por meio da Resolução da Diretoria 
Colegiada — RDC nº 327/2019.

Nessa esteira, a ANVISA também autorizou a importação de produtos medicinais derivados 
da cannabis, conforme se observa da Resolução de Diretoria Colegiada — RDC nº 355/2020, autori-
zação esta, inclusive, concedida à impetrante, conforme o documento acostado aos autos (fls. 51/52 
dos autos digitais). 

Dessa forma, é certo que a ANVISA aprovou o uso de cannabis para fins medicinais, autori-
zando, especificamente, a importação do produto derivado dessa substância para a paciente (fls. 51/52 
dos autos digitais).

É necessário ainda frisar que o Conselho Regional de Medicina regulamentou o uso medicinal 
do canabidiol desde o ano de 2014, nos termos da Resolução CFM nº 2.113/2014. Nesse contexto, con-
clui-se que a ordem internacional e constitucional impõem a proteção e efetivação do direito à saúde, 
inclusive com o uso de substâncias psicotrópicas, sendo relevante destacar as constantes mudanças, 
sobre o tema, no regime infraconstitucional brasileiro, com o fim de acompanhar os avanços tecnoló-
gicos e medicinais, permitindo a ampliação e efetivo acesso ao direito à saúde do cidadão. 

Ademais, percebe-se que a ausência de autorização para o cultivo domiciliar da Cannabis 
Sativa não pode constituir obstáculo ao tratamento da paciente cujo resultado mostrou-se, neste caso 
concreto, muito mais eficaz do que aquele atingido por meio do tratamento tradicional. Com o óleo 
de cannabis, revelou-se ser possível impor uma significativa e importante melhora no seu sofrimento 
físico e psicológico, situação que traz concretude ao direito à saúde e à vida com dignidade.

In casu, a prova pré-constituída comprovou que a paciente é portadora de Transtorno Depres-
sivo Recorrente, Ansiedade Generalizada e Estados de Estresse Pós Traumático (CID 10 — F33, F41.1 
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e F43.1), já tendo sido proposto tratamento psiquiátrico usual, com medicamentos da classe inibidora 
da receptação de serotonina, mas sem sucesso, conforme se verifica dos laudos psicológico e psiqui-
átrico anexos (fls. 46/48 e 56/57 dos autos digitais). 

Comprovou-se ainda que, após esgotar a tentativa de tratamento tradicional e diante da de-
monstrada eficácia do tratamento implementado pela própria paciente, com o uso do extrato de can-
nabis, o médico psiquiatra que realiza seu acompanhamento solicitou à ANVISA autorização para 
importação desta substância, o que, conforme visto, foi deferido (fls. 51/52 dos autos digitais).

Cumpre transcrever os seguintes trechos dos referidos atestados médicos:

(...) Débora, então, passou a conviver com esse quadro sintomatológico durante a sua vida adulta, o que 
foi agravado após o nascimento do segundo filho, há três anos, demonstrando uma depressão pós-par-
to, gerando muita oscilação e instabilidade emocional, o que acarretou em dificuldades nas realizações 
de atividades do cotidiano. 
A partir do momento em que Déborah passa a fazer uso do extrato de cannabis, observa-se uma 
considerável estabilização dos sintomas apresentados acima. Entretanto, devido ao medo relacio-
nado a questões legais, sendo mãe solo de dois filhos, o tratamento pelo extrato de cannabis não 
foi realizado de forma contínua, tendo que ser interrompido, o que se observou, novamente, uma 
alta no seu nível de ansiedade, oscilação de humores e agressividade, fazendo com que Déborah 
buscasse tratamento psiquiátrico. 
Devido à carência de recursos financeiros para realizar o tratamento psiquiátrico através do ex-
trato de cannabis, de alto custo, Déborah seguiu o tratamento medicamentoso psiquiátrico usual, 
através de medicamentos da classe de inibidores da receptação de serotonina. Entretanto, apesar 
da dosagem efetiva, Débora não apresentou melhora no quadro sintomático, bem como apresen-
tou efeitos colaterais indesejados. 
Atualmente, voltou a realizar o tratamento com extrato de cannabis de forma regular combina-
do à psicoterapia, o que demonstrou novamente e ainda de forma mais efetiva, uma melhora no 
quadro sintomatológico de Déborah, especialmente quanto à ansiedade, mudanças de humos e 
episódios depressivos, permitindo que ela voltasse a realizar atividades cotidianas. 
Assim, observa-se a grande importância de poder combinar o tratamento psicoterápico junto ao 
tratamento por extrato de cannabis para uma melhor qualidade de vida de Deborah, bem como 
a preservação da mesma (Grifei) (Laudo Psicológico — fls. 46/47 dos autos digitais). 
Informo para fins de esclarecimento em saúde que a paciente Deborah Ferrante Pizzatto encontra-se 
em acompanhamento médico por ter quadro compatível com F41.1 pela CID-10. 
Apresenta quadro desde a adolescência, porém nunca buscou acompanhamento médico para trata-
mento deste. No entanto, recentemente teve seus sintomas agravados, com inquietação importante e 
impacto em suas atividades cotidianas.
Relata uso prévio de cannabis com melhora sintomática e procura tratamento com canabinoides por 
interesse próprio. Também encontra-se em acompanhamento psicológico. 
Devido à cronicidade do quadro solicito dispensa de extrato rico em THC e CBD para o trata-
mento da paciente (Grifei) (Laudo Psiquiátrico — fl. 48 dos autos digitais).

Merece destaque o Atestado Psiquiátrico que afirmou ser o quadro da paciente crônico e ex-
tremamente grave, tendo apresentado importante melhora com o extrato de cannabis, com ausência 
de efeitos colaterais, resultado que não foi encontrado com o uso do tratamento médico tradicional. 

Há aproximadamente três anos, após o nascimento de seu segundo filho, apresentou depressão pós-
-parto. A partir desse quadro, resolveu buscar ajuda psicológica e iniciar algum tratamento. Devido 
a dificuldades financeiras e ao histórico de alívio sintomático com o uso da planta cannabis, passou a 
realizar seu próprio plantio e produzir extrato de cannabis em forma de óleo para tratamento de suas 
patologias. 
Relata que fez bastante pesquisa para tal, e que os resultados foram extremamente satisfatórios. No 
entanto, interrompeu sua produção por receio quanto a questões legais, visto que cuida de seus dois 
filhos sozinha (moram somente os três). 
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Seus sintomas retornaram e seu tratamento com cannabis se deu de forma irregular e sem acompanha-
mento médico, retornando toda a sintomatologia e suas dificuldades com atividades cotidianas, que 
existiam antes do tratamento com cannabis. Manteve o acompanhamento psicológico, o que sustenta-
vam seu bem-estar minimamente. 
Recentemente, buscou atendimento psiquiátrico comigo, para auxílio quanto a possibilidade de trata-
mento com cannabis, o qual, no seu caso, foi de extrema eficácia. Após avaliação psiquiátrica extensa, 
não notei quaisquer alterações psicopatológicas que interfiram em sua capacidade de decisão moral, 
porém constatei alterações de humor e sintomatologia ansiosa expressiva, com perda de pragmatis-
mo e sofrimento subjetivo extenso. Tendo em vista a sintomatologia do quadro indiquei o uso cor 
consentimento informado de extrato rico em canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) para o 
tratamento da paciente, visto as indicações com evidências na literatura para seus diagnósticos. No 
entanto, a paciente carece de capacidade financeira para a manutenção de tal tratamento, devido aos 
preços elevados desses medicamentos. Portanto, indiquei tratamento psiquiátrico usual para suas pa-
tologias, com medicamentos da classe de inibidores da receptação de serotonina. No entanto, apesar 
de realizar tratamento com as doses efetivas, a paciente apresentou efeitos colaterais indesejados e 
não teve melhora sintomática alguma. Por esse motivo e na tentativa de melhora sintomática, a mesma 
retornou com o plantio e produção do extrato artesanalmente, por conta própria, e me comunicou disso 
em consulta recente. 
Deborah Ferrante Pizzatto relata que após reiniciar o tratamento com extrato de cannabis teve melho-
ra sintomática expressiva. Relata que regularizou seu ciclo de sono e vigília, estabilizou seu humor, 
aumentou sua disposição física, teve melhora dos sintomas ansiosos e depressivos, e seu pragmatismo 
voltou ao normal. Como efeito colateral, relata apenas certa sonolência diurna, a qual conseguiu con-
trolar reduzindo a dose diurna e aumentando a dose noturna. 
Visto a cronicidade e gravidade do quadro, associados à melhora sintomática importante e au-
sência de efeitos colaterais graves, mantenho a indicação do tratamento com extrato de cannabis 
rico em canabidiol (CBD) e tetrahidrocanabinol (THC) em uso contínuo e de forma ininterrupta. 
O quadro da paciente é extremamente grave e apresentou benefício que não foi encontrado com 
tratamentos tradicionais psiquiátricos, além dos custos financeiros dos extratos serem impedi-
tivos para a realização do tratamento pela paciente. (Grifei) (Laudo Psiquiátrico — fls. 56/57)

Resta comprovado, dessa maneira, que a paciente apresentou resultados importante e eficazes 
com o uso do extrato de cannabis no seu tratamento, sendo inviável, por outro lado, a aquisição dessa 
substância no mercado farmacêutico nacional ou internacional, já que o custo mensal de compra gira 
em torno de R$ 1.380,00 (mil trezentos e oitenta reais), enquanto sua renda mensal é de R$ 1.901,35 
(mil novecentos e um reais, e trinta e cinco centavos (fls. 50, 53 e 54 dos autos digitais). 

Em casos semelhantes, os Tribunais pátrios têm concedido a ordem de Habeas Corpus para 
que os pacientes possam cultivar a Cannabis Sativa, de maneira artesanal e domiciliar, voltada a fins 
medicinais. Veja-se:

REEXAME NECESSÁRIO. HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. Plan-
tio de Cannabis Sativa L para extração de óleo visando tratamento terapêutico. Possibilidade. Paciente 
acometido de Transtorno de Ansiedade Generalizada e Episódios Depressivos Moderados. Tentativas 
de medidas terapêuticas conservadoras inexitosas. Relatórios médicos que revelam significativa evo-
lução clínica com o uso de extrato de cannabis, obtido do cultivo realizado pelo próprio paciente. Lei 
nº 11.343/06 que prevê a possibilidade do plantio mediante autorização da União (art. 2º), porém sem 
regulamentação. Resolução RDC 335/20 da ANVISA que regulamenta a importação, porém, com 
elevados custos, a inviabilizar a obtenção pelo paciente. Convenções Internacionais, das quais o Brasil 
é signatário, que versam sobre o uso de substâncias psicoativas para fins medicinais, visando assegu-
rar uma melhor qualidade de vida a pessoas enfermas. Ausência de regulamentação ou entraves do 
Estado em delimitar parâmetros para concessão da devida autorização ou para providenciar a devida 
fiscalização que não podem prevalecer sobre o direito à vida. Observância do preceito constitucional 
da dignidade humana. Sentença mantida. Remessa necessária não provida. (Grifei) (TJSP - Remessa 
Necessária Criminal 1007743-59.2021.8.26.0050) 
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CANNABIS SATIVA. CULTIVO, USO, PORTE E PRO-
DUÇÃO ARTESANAL. FINS TERAPÊUTICOS. LAUDO E PRESCRIÇÃO MÉDICA. SALVO 
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CONDUTO. JUSTO RECEIO DE SOFRER RESTRIÇÃO NO DIREITO DE IR E VIR. 
Concede-se salvo conduto, sujeito à prova periódica da necessidade, para garantir o cultivo, uso, porte 
e produção artesanal do óleo canabidiol, a partir do reconhecimento do estado de necessidade, como 
excludente de ilicitude, constatado pela grave enfermidade do paciente e cujos efeitos são comprova-
damente mitigados pela substância, impedindo eventual ação repressiva do Estado. (TJI-RO - Recurso 
em Sentido Estrito 0002546-38.2020.822.0002) 
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONCESSÃO DE SALVO 
CONDUTO PARA CULTIVO EM RESIDÊNCIA DA PLANTA CANNASBIS SATIVA. FINS 
TERAPÊUTICOS. PRESCRIÇÃO DE MÉDICO REGISTRADO NO CONSELHO REGIO-
NAL DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 2º , PARÁGRAFO ÚNICO , DA LEI N.º 
11.343 /2006. PROTEÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. ARTIGOS 6º E 19% DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL . ORDEM CONCEDIDA. 
1. Cinge-se a demanda em requerer salvo-conduto para o cultivo residencial da planta cannabis sativa 
com fins medicinais para a paciente Mônica Custódio da Silva, a qual conta com o auxílio do segundo 
paciente, José Erivan Bezerra de Oliveira, esposo, no cultivo e extração do óleo terapêutico, a pretexto 
de que não dispõem de condições financeiras para arcar com os custos da importação do medicamento 
indicado pelo médico Igor Maia Serra Callou de Matos, CRM n.º 18683/CE, que traz alívio às suas 
crises e melhora os sintomas de enxaqueca crônica e ansiedade, sem apresentar efeitos colaterais no 
seu organismo.
2. Há previsão legal quanto à possibilidade de cultivo de vegetais dos quais possam ser extraídas dro-
gas, desde que com finalidade medicinal ou científica, a teor do artigo 2º , parágrafo único , da Lei n.º 
11.343 /06. Contudo, a matéria ainda carece de regulamentação.
3. De outra banda, a ANVISA já regulamentou a importação de medicamentos provenientes da canna-
bis sativa, como por exemplo o óleo canabidiol, sendo certo que o tratamento médico poderá ocorrer 
para quem conseguir arcar com as despesas da referida importação.
4. Reconhecidas as dificuldades financeiras dos pacientes, para importar o fármaco de outros países, 
exsurge o cultivo da planta em casa como alternativa viável, para continuidade do tratamento da pa-
ciente Mônica, conforme laudo médico acostado aos autos.
5. A proteção do direito à saúde, consubstanciado na Constituição Federal, artigos 6º e 196, deve se 
sobrepor aos interesses secundários do Estado.
6. O cultivo das plantas mencionadas no artigo 2º, da Lei n.º 11.343 /06, para fins exclusivamente me-
dicinais, não consiste em mera possibilidade do Poder Público, devendo ser interpretada como verda-
deiro dever estatal de efetivação do direito fundamental à saúde.
7. Com efeito, manter a proibição ao cultivo doméstico da cannabis para fins medicinais representaria 
uma incoerência, na medida em que estar-se-ia restringindo o direito à saúde de um indivíduo em 
nome da saúde pública, em desacordo com o próprio escopo da Lei de Drogas.
8. Ordem de salvo conduto concedida aos pacientes, pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 2º, 
parágrafo único , da Lei nº 11.343 /061, sendo o aludido período baseado no mesmo tempo de autoriza-
ção de importação concedido pela ANVISA (páginas 48/49), para que possam cultivar em residência a 
cannabis sativa, exclusivamente para extração doméstica do óleo de canabidiol, limitada a quantidade 
definida na prescrição médica para o uso estritamente pessoal, ficando proibida a entrega a terceiro 
para qualquer finalidade. Determino, ainda, que a sobra de todo o processo produtivo (desde o cultivo 
até a extração) seja utilizada apenas como fertilizante ou incinerada, e não descartada com o lixo co-
mum. Ademais, para o que deverá ser expedido ofício, compete aos policiais lotados na Delegacia de 
Polícia de Cascavel, sob autorização e supervisão do delegado de polícia, servindo esta decisão como 
mandado, proceder visitas constantes no endereço dos pacientes, realizando-se também acompanha-
mento do plantio de cannabis sativa pela ANVISA, oficiando-se, tudo isso como forma de fiscalizar e 
controlar o uso adequado de canabidiol, e ainda, evitar que o cultivo ultrapasse os limites necessários 
para o fim ao qual se destina. Por derradeiro, saliento que se torna sem efeito a presente ordem de salvo 
conduto, nas seguintes hipóteses: a) término do prazo de 02 (dois) anos; b) regulamentação de cultivo 
da cannabis pela ANVISA; c) julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5708/
DF pelo Supremo Tribunal Federal; d) desvio de utilização da plantação em questão para utilidade 
diversa do que está sendo apreciado neste writ ou uso da extração de óleo por pessoa diversa dos ora 
pacientes; e) comercialização da extração de óleo canabidiol; f) criação de obstáculo para o êxito da 
fiscalização por parte dos órgãos e autoridades competentes; e g) decisão judicial liminar ou meritória 
em matéria diversa da criminal deferindo que qualquer dos entes federativos forneça o medicamento 
em favor da paciente. (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal HC 00501545620218060062)
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MEDIDA CAUTELAR. CANNABIS SATIVA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO. HABEAS 
CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO. 
1. Este Tribunal Regional Federal estabilizou sua jurisprudência no sentido de que a importação e o 
plantio individualizado de Cannabis, quando destinados a uso exclusivamente medicinal e mediante 
prescrição médica, é fato atípico.
2. Esse posicionamento é consentâneo com a jurisprudência que se está formando no Supremo Tribu-
nal Federal e no Superior Tribunal de Justiça.
3. No caso, está satisfatoriamente demonstrada nos autos a necessidade da paciente de uso medicinal 
de substância à base de Cannabis sativa, tanto que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) 
já lhe havia autorizado a importação de medicamento dessa natureza.
4. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para que os pacientes não venham a sofrer repressão 
em decorrência do porte, cultivo e uso medicinal de Cannabis sativa, nos estritos limites da presente 
decisão, ou seja, exclusivamente para tratamento terapêutico, ficando prejudicados o agravo regimen-
tal e o pedido de natureza cautelar formulado na presente ação. (Tribunal Regional Federal da 3º Re-
gião TRF-3 - CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL 5002916-62.2021.4.03.0000 SP)
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. 
CANNABIS SATIVA. USO PARA TRATAMENTO TERAPÉEUTICO/MEDICINAL INDIVI-
DUAL. ORDEM CONCEDIDA. 
1. A ação de habeas corpus tem pressuposto específico de admissibilidade, consistente na demons-
tração primo ictu oculi da violência atual ou iminente, qualificada pela ilegalidade ou pelo abuso de 
poder, que repercuta, mediata ou imediatamente, no direito à livre locomoção, conforme previsão do 
artigo 5º, LXVIII, da Constituição Federale artigo 647 do Código de Processo Penal.
2. Mostra-se adequada a via processual escolhida, uma vez que a paciente corre o risco de ser privada 
da sua liberdade de locomoção diante das previsões contidas na Lei nº 11.343/2006, caso incida na 
importação, cultivo ou transporte de Cannabis, ainda que para fins medicinais.
3. Quando a importação ou o cultivo das substâncias entorpecentes tem como objetivo um tratamento 
medicinal ou fim científico, especialmente aqueles voltados ao tratamento de pessoas cuja qualidade 
de vida é comprovadamente melhorada com o uso da Cannabis, não se pode impor empecilhos na 
concessão de autorização para sua utilização.
4. Não obstante a ausência de perícia oficial para comprovação da necessidade de ministração de substância 
à base de Cannabis sativa para tratamento da doença de que acometida a paciente, a autorização da Anvisa 
juntada aos autos mostra-se suficiente para tal desiderato, já que produzida por órgão público e obtida por 
meio de procedimento administrativo voltado para a análise da comprovação dos requisitos exigidos.
5. Recurso em sentido estrito provido. Ordem concedida. Salvo-conduto expedido. (Tribunal Regional 
Federal da 3º Região TRF-3 - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010554-26.2018.4.03.6181)
Penal e Processual Penal. Reexame necessário da sentença que concedeu a ordem em Habeas 
Corpus para determinar que as autoridade coatoras: “a) abstenham-se de adotar qualquer medida 
voltada a cercear a liberdade de locomoção do paciente, por ocasião da importação de sementes ou de 
sua aquisição em território nacional, do cultivo do vegetal Cannabis Sativa, dentro de sua residência, 
em quantidade suficiente para produção do óleo ou extrato, para utilização exclusiva, bem como do 
porte eusodo referido óleo ou extrato para vaporização, para fins exclusivamente medicinais, devendo, 
todavia, o paciente franquear o acesso às autoridades policiais e administrativas para controle, em 
havendo interesse dos mencionados órgãos de fiscalização, da quantidade plantada e produzida; e, 
b) abstenham-se de adotar qualquer medida voltada a cercear a liberdade de locomoção do paciente, 
por ocasião do porte, transporte e remessa, através de guia de remessa lacrada pelo próprio paciente, 
igualmente com fins exclusivamente medicinais, dos vegetais in natura, incluindo as suas flores, nos 
trajetos (ida e volta) entre a residência e os órgãos e entidades de pesquisa, ainda que em outra unidade 
da federação, bem como no transporte (ida e volta) ou na remessa e retorno do extrato medicinal para 
os referidos órgãos e entidades de pesquisa, com a finalidade de parametrização com testes labora-
toriais para a verificação da quantidade dos canabinoides presentes nas plantas cultivadas, qualidade 
e níveis seguros de utilização dos seus extratos, conforme prescrição médica, devendo, todavia, o 
paciente informar, com 5 dias de antecedência, por quantidade do produto a ser transportada, o iti-
nerário e o destinatário” (grifos no original). 2. O uso medicinal da Cannabis Sativa vem, a cada dia, 
sendo reconhecido pela jurisprudência, mitigando-se, destarte, os preconceitos acerca da utilização 
desta substância para diversos fins terapêuticos, desde analgesia a convulsões. Paradigma do Tribunal 
Regional Federal da 3º Região ( Apelação Criminal 5005361-49.2018.4.03.6114 , des. Mauricio Yuki-
kazu Kato, julgado em 14 de agosto de 2019). 3. No caso em apreço, o impetrante logrou comprovar, 
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mediante laudos médicos subscritos por especialistas nas áreas de neurologia e psiquiatria, que vem 
sofrendo com diagnóstico de dor crônica intratável (R52.0), decorrente de hérnia de disco (5 hérnias), 
agravado por quadro de ansiedade e depressão (F41.2), desenvolvido após o início do tratamento de 
sua doença com medicamentos alopáticos e dela decorrente. 4. Também por atestados médicos, in-
clusive laudo fornecido pela Associação Canábica Medicinal de Pernambuco - CANNAPE, testificou 
que, depois de 07 (sete) meses de uso da Cannabis Sativa, nas formas vaporizada e oral, concluiu-se 
que o tratamento vem produzindo melhores efeitos do que os convencionais, alopáticos. 5. Foi trazido, 
ainda, documento comprobatório de autorização da ANVISA, para importação de produto à base de 
canabidiol, em associação com outros canabinoides, n.º 4846/2019. 6. Ademais, tanto o magistrado de 
primeiro grau, quanto a Procuradoria Regional da República pontuaram que o uso pretendido pelo 
impetrante encontra autorização legal, porquanto a Lei 11.343/2006, em seu art. 2º, parágrafo único, 
dispõe que pode a União autorizar o plantio, a cultura e a colheita dos vegetais referidos no caput deste 
artigo, exclusivamente para fins medicinais ou científicos, em local e prazo predeterminados, mediante 
fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas. 7. Por outro lado, restou demonstrando ser 
economicamente inviável que o consumo desta substância se dê, unicamente, pela via da importação, 
sendo, portanto, imprescindível o cultivo, desde que, consoante determinado na sentença ora em aná-
lise, unicamente, para fins medicinais. 8. Reexame necessário desprovido, para manter a sentença, em 
todos os seus termos. (TRF-5- RemNecCrim 08136520620204058300, p. 27/06/2021)

Observa-se, portanto, ser possível a concessão da ordem ora vindicada. No que tange à pos-
sibilidade de a paciente ingressar com ação judicial, inclusive com pedido de antecipação da tutela, 
com a finalidade de obter a medicação informada nos autos e cuja aquisição não lhe é possível, por 
conta de incapacidade financeira, conforme declinado pelo Eminente Desembargador Antonio Cunha 
Cavalvanti, cumpre trazer mais um precedente da Corte da Cidadania:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPEN-
SAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE 
CUSTEAR MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. TEMA 990. APLICAÇÃO 
DA TÉCNICA DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE A HIPÓTESE CONCRETA 
DOS AUTOS COM A QUESTÃO DECIDIDA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. MUL-
TA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. MANUTENÇÃO. JULGAMENTO: CPC/I5 (...) 2. 
O propósito recursal consiste em decidir sobre (I) a obrigação de a operadora de plano de saúde cus-
tear medicamento importado para o tratamento da doença que acomete o beneficiário, o qual, apesar 
de não registrado pela ANVISA, possui autorização para importação em caráter excepcional; e (II) o 
cabimento da multa por embargos protelatórios. 3. Segundo o entendimento consolidado pela 2º Seção 
no julgamento do REsp 1.712.163/SP e do REs 1.726.563/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, 
“as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela 
ANVISA” (Tema 990 - julgado em 01/09/2020, DJe de 09/09/2020). 4. A autorização da ANVISA para 
a importação excepcional do medicamento para uso próprio sob prescrição médica, é medida que, 
embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pres-
supõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade 
das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei 6.360/76. 
5. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no prece-
dente vinculante e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento (PURODIOL 200 MG 
CBD) prescrito ao beneficiário do plano de saúde, embora se trate de fármaco importado ainda 
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente autorizada pela referida 
Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. (...) 
(REsp 1943628 / DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 26/10/2021)

O citado precedente aplica-se à hipótese da paciente, uma vez que se trata de fármaco à base 
de canabidiol e restou comprovado nos autos que ela possui autorização da ANVISA para a importa-
ção excepcional do medicamento, cuja produção também ocorre em solo nacional. Como também foi 
comprovada sua incapacidade financeira, conclui-se que esta demanda poderá ser proposta contra o 
Estado, na esteira do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recur-
so Extraordinário nº 657.718, cuja tese fixada afirma que:
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1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro 
na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. E 
possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de 
mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.41 1/2016), 
quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil 
(salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);(ii) a existência de re-
gistro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de 
substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medica-
mentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.

Resta demonstrada, dessa maneira, a viabilidade de a Paciente obter o desejado acesso à saúde 
por meio de Ação Judicial proposta em face da União, medida que ora se recomenda, sem prejuízo da 
concessão da ordem pretendida. 

Por fim, é preciso deixar claro que a concessão da ordem deverá ser limitada, a fim de evitar o 
cometimento de eventuais abusos, os quais, uma vez comprovados, implicarão na responsabilização 
legal da paciente, conforme a legislação em vigor. 

Em primeiro lugar, tem-se que a ordem não pode ser por tempo indeterminado, notadamente 
diante da necessidade de acompanhamento e reavaliação médica periódica da paciente, o que poderá 
ensejar na modificação da dosagem ou mesmo na alteração da substância prescrita. Por esta razão, 
o salvo conduto a ser concedido seguirá o prazo de autorização de importação concedido pela AN-
VISA, cujo termo final ocorrerá no dia 13/04/2022, data em que esta ordem preventiva perderá 
seus efeitos (fls. 51/52 dos autos digitais). 

A ordem também deverá ficar restrita à quantidade definida na prescrição médica, com uso res-
trito apenas e somente à paciente, vedada a entrega ou distribuição a terceiro para qualquer finalidade. 

Atente-se ainda para a necessidade do correto descarte do material resultado da sobra do 
processo produtivo (do cultivo até a extração), a fim de que seja utilizado apenas como fertilizante ou 
incinerado, não podendo ser descartado como lixo comum. 

Recomendável ainda que a Polícia Militar e a Polícia Civil da cidade de Ilhéus/BA promo-
vam visitas ao endereço da paciente, servindo esta decisão como mandado, para observar o estrito 
cumprimento das condições estabelecidas nesta ordem, sendo vedado à paciente criar obstáculos à 
fiscalização, sob pena de cassação deste salvo-conduto. 

Ante os argumentos trazidos à colação, CONHEÇO o Reexame Necessário e, no mérito, NE-
GO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença prolatada pelo Juízo a quo, para que as autorida-
des e os agentes públicos de segurança abstenham-se de proceder à prisão da paciente, pela manu-
tenção de 22 (vinte e duas) plantas de Cannabi. Sativa, em sua residência, com a única finalidade 
de possibilitar a extração de óleo de cannabis, voltada exclusivamente ao seu tratamento médico. 

Deverão ser observadas, ainda, as seguintes condições: 
a) a presente ordem produzirá efeitos até o dia 13/04/2022, nos termos da autorização conce-

dida pela ANVISA; 
b) a ordem será restrita à quantidade definida na prescrição médica cujo uso será tão somente 

para a paciente, vedada a entrega ou distribuição a terceiro para qualquer finalidade, sob pena das 
sanções legais; 

c) como a receita médica indica a utilização diária do óleo de cannabis, caso a paciente ne-
cessite ausentar-se da sua residência, apenas esta poderá realizar o transporte do óleo da cannabis, 
na estrita quantidade descrita no receituário médico, relativa à 01 mês de utilização, com a finalidade 
de evitar a interrupção e eventuais prejuízos ao seu tratamento. Para tanto, deverá portar cópia do 
presente salvo-conduto, receituário médico e atestado médico psiquiátrico constantes destes autos;
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d) o material resultado da sobra do processo produtivo (do cultivo até a extração) deverá ser 
utilizado apenas como fertilizante ou incinerado, não podendo ser descartado como lixo comum;

Os efeitos desta decisão serão suspensos, ainda, nas seguintes hipóteses:

a) implementação da regulamentação do cultivo da cannabis pela ANVISA ou outro órgão 
competente; 

b) julgamento definitivo da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. o 5708/DF pelo Supremo 
Tribunal Federal, cujo objeto é a descriminalização, dentre outras condutas, do cultivo de cannabis 
para fins medicinais; 

c) desvio de utilização da plantação em questão para finalidade diversa da que está sendo 
apreciado neste writ ou o uso da extração de óleo por pessoa diversa da paciente;

d) distribuição, ainda que gratuita, ou comercialização da planta Cannabis Sativa, seus subpro-
dutos ou do óleo canabidiol dela extraído;

e) criação de obstáculo para o êxito da fiscalização por parte dos órgãos e autoridades com-
petentes; 

f) decisão judicial liminar ou meritória em matéria diversa da criminal deferindo que qualquer 
dos entes federativos forneça o medicamento em favor da paciente. 

Por fim, oficie-se à Coordenadoria de Polícia Civil do Interior - COORPIN e ao Comando da 
Polícia Militar da cidade de Ilhéus/BA, para que tomem conhecimento desta decisão e da recomen-
dação a fim de que sejam promovidas fiscalizações na residência da paciente, servindo esta decisão 
como mandado, com a finalidade de verificar o fiel cumprimento da presente ordem, devendo comu-
nicar a este Tribunal, caso seja constatada eventual irregularidade ou a paciente oponha resistência ou 
impeça a referida fiscalização.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0000463-41.2016.8.05.0009. Segunda Câmara Criminal – Pri-
meira Turma Criminal. Relator: Des. Carlos Roberto Santos Araújo, Julgado em  22/08/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, DO 
CP. MENOR DE 16 (DEZESSEIS) ANOS DE IDADE. PLEITO ABSOLUTÓ-
RIO. ERRO DE TIPO NÃO COMPROVADO. PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA 
ABSOLUTA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SENTENÇA PARCIAL-
MENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se o alegado erro de tipo, pois a tese defensiva, além de inverossímil, não 
encontra apoio no conjunto probatório. Conforme declarado pela ofendida, os encon-
tros com o denunciado ocorriam às escondidas, no período noturno, quando o mesmo 
ia até sua residência, sem o consentimento de sua genitora. Verifica-se, portanto, que 
o réu temia ser visto com a vítima, certamente em razão de sua tenra idade. Ainda de 
acordo com a ofendida, a mesma conheceu o apelante na porta da escola onde estuda-
va. Segundo ela, o réu costumava ir ao local e ficar do lado de fora do estabelecimento, 
sem razão justificável, já tendo se relacionado com outra estudante adolescente, a qual 
também conheceu nos arredores da escola, parecendo ser este um modus operandi 
utilizado por ele para encontrar-se com menores de idade. Outrossim, não é crível que 
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o apelante fosse até a escola com regularidade, visse a menor acompanhada de outras 
adolescentes, e jamais houvesse desconfiado ou questionado a idade das meninas com 
as quais se relacionava, o que deveria ter feito, exatamente para evitar incorrer em erro.
2. Mesmo para os crimes hediondos ou a eles equiparados, cometidos na vigência da 
Lei n. 11.464/2007, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em 
consideração a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias 
judiciais desfavoráveis, bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para 
que, então, seja escolhido o regime carcerário que se mostre o mais adequado para 
a prevenção e a repressão do delito perpetrado. Na falta de fundamentação concreta, 
consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais e aplicada a pena de 8 anos 
de reclusão, o regime legal cabível é o semiaberto, consoante disposto no art. 33, § 2º, 
b, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000463-41.2016.8.05.0009, 
em que figura como apelante Fabiano da Silva Souza, e, como apelado, Ministério Público do Es-
tado da Bahia. 

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, e, no 
mérito, JULGÁ-LO PARCIALMENTE PROVIDO, pelas razões expostas pelo Relator. 

RELATÓRIO

O ilustre Representante do Ministério Público ofertou denúncia ID 31585131, págs.1/2, contra 
FABIANO DA SILVA SOUZA, como incurso nas penas do art. 213, § 1º, do Código Penal.

Consta da denúncia que “No dia 10/05/2016, na Fazenda Taboa dos Alves, zona rural de Ca-
raíbas/BA, o denunciado FABIANO DA SILVA SOUSA, vulgo “Fá”, manteve conjunção carnal e 
praticou atos libidinosos com a vítima menor de 14 anos, G.S.S, conforme Declarações da Vítima e 
Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso às fls. 05, 10, 10/v.” 

Narra a peça acusatória que “Consta do incluso inquérito policial que no dia e horário supraci-
tados, o denunciado Fabiano da Silva Sousa após tomar ciência que a vítima G.S.S, menor de 14 anos, 
estava sozinha em sua residência, adentrou no interior da mesma. Ato contínuo, a fim de satisfazer 
a sua lascívia, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com a vítima, conforme decla-
rações da vítima e Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal/Ato Libidinoso sàs fls. 05, 
10, 10/v.” 

Transcorrida a Instrução Processual, sobreveio sentença julgando procedente a denúncia e, em 
consequência, condenando o réu, FABIANO DA SILVA SOUZA, pela prática do crime previsto no 
artigo 217-A, caput, do CP, relativamente à vítima G.S.S. Quanto à reprimenda, restou fixada em 08 
(oito) anos de reclusão. 

Inconformado, o réu apelou (Id 31588169), requerendo: “a) a absolvição do Apelante, com base 
no artigo 386, inciso VI do CPP, por ter incorrido em erro de tipo, circunstância que exclui o dolo e, 
consequentemente, exclui o crime; b) Em caso de manutenção da condenação, requer a alteração do 
regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2º, 
alínea “b” do Código Penal.” 

Em contrarrazões de Id 31585171, o digno Representante do Ministério Público pugnou pelo 
desprovimento do apelo interposto, com manutenção integral da sentença condenatória. 
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A d. Procuradoria de Justiça, no Parecer contido no Id nº 32500498, pugnou pelo desprovi-
mento da Apelação, mantendo-se a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

VOTO

Ante o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto. 
Cuida-se de recurso interposto por FABIANO DA SILVA SOUZA contra sentença que jul-

gou procedente o pedido acusatório para condená-lo como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, 
do CP à pena de 08 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 

O apelante foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 217-A do Código Penal, em 
razão de, no dia 10/05/2016, na Fazenda Taboa dos Alves, zona rural de Caraíbas/BA, ter mantido 
conjunção carnal com a vítima que, à época dos fatos, contava com 13 (treze) anos de idade. 

Compulsando detidamente os fólios, verifica-se estarem presentes tanto a autoria como a ma-
terialidade delitivas, comprovadas por meio do boletim de ocorrência de Id 31585131, fl. 05, bem 
como pelas declarações da vítima e de sua genitora, extrajudicialmente e em juízo (Id 31585133, Id 
31585136), assim como pelas declarações do próprio acusado, perante a autoridade policial. 

A prática do ato sexual restou incontroversa, nos termos das declarações da ofendida e da 
confissão extrajudicial do acusado, não tendo sido objeto de contestação pela Defesa. 

O apelante, em seu interrogatório extrajudicial, afirmou que: “ficou” com G. pelo período de 
15 dias; Que durante esse período, o interrogado manteve relações sexuais com G. ela urna única 
vez; Que quando o interrogado manteve relação sexual com G., ela não sangrou, o que levou o in-
terrogado a crer que ela não era mais virgem; Que o interrogado não sabia que G. ela tinha apenas 
13 anos de idade (…).” 

A vítima, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, quando estava sozinha em casa, ligou para 
o réu, convidando-o para ir a sua casa, o que foi aceito. Em determinado momento, o acusado pediu 
para a declarante levá-lo para sua cama, quando então tiveram relação sexual. Naquela ocasião, a 
declarante havia acabado de completar 13 anos de idade, mas, segundo ela, isto não era do conheci-
mento do apelante. Informou a ofendida que a relação aconteceu de forma consensual, sem agressão, 
e apenas uma única vez. Relatou ainda, que o namoro acabou após a mãe da declarante denunciar o 
acusado na justiça. Declarou, outrossim, que, embora já tivesse tido outros namorados, aquela foi a 
sua primeira relação sexual. Frisou, ademais, que se encontrava com o denunciado em sua casa, às 
escondidas, sempre à noite e que, no dia dos fatos, o encontro ocorreu também escondido de sua ge-
nitora, a qual tinha ido a outra cidade. 

Sustenta o apelante que incorreu em Erro de Tipo pelo fato de não ter conhecimento da idade da 
vítima. No entanto, tal argumento não merece prosperar uma vez que não restou demonstrado nos autos. 

Conforme declarado pela ofendida, os encontros com o denunciado ocorriam às escondidas, 
no período noturno, quando ele ia até sua residência, sem o consentimento da genitora da mesma. 
Verifica-se, portanto, que o réu temia ser visto com a vítima, certamente em razão de sua tenra idade. 

Ainda de acordo com a ofendida, a mesma conheceu o apelante na porta da escola onde estuda. 
Segundo ela, o réu costumava ir ao local e ficar do lado de fora do estabelecimento, sem razão justificável, 
já tendo se relacionado com outra estudante adolescente, a qual também conheceu nos arredores da escola, 
parecendo ser este um modus operandi utilizado por ele para encontrar-se com menores de idade. 

Outrossim, não é crível que o apelante fosse até a escola com regularidade, visse a menor 
acompanhada de outras adolescentes, e jamais houvesse desconfiado ou questionado a idade das 
meninas com as quais se relacionava, o que deveria ter feito, exatamente para evitar incorrer em erro. 

Assim, a análise minuciosa dos autos não indica a ocorrência da excludente de tipicidade, pois 
revela que o apelante possuía elementos suficientes para, senão com exatidão, ao menos presumir a 
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idade da vítima, razão pela qual não subsiste a pretensão absolutória por erro de tipo.
Uma vez não comprovado o erro de tipo não se pode afastar a presunção absoluta de violência 

em que a vítima menor de 14 (quatorze) anos está sujeita quando da prática de ato sexual. 
Nesse sentido o seguinte julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL 
CONTRA VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA 
OCORRÊNCIA DE ERRO DE TIPO. ALEGAÇÃO DE QUE A VÍTIMA MENTIRA ACERCA 
DA IDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE PRESUNÇÃO ABSO-
LUTA DA VIOLÊNCIA EM RAZÃO DE CONSENTIMENTO E MATURIDADE DA VÍTIMA. 
INVIABILIDADE. SUPOSTA CONCORDÂNCIA DA MENOR É IRRELEVANTE PARA A CON-
FIGURAÇÃO DO TIPO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA 
ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, D, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE 
DE CONDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO 
STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Decorrendo da prova coligida que o agente tinha 
plena consciência de tratar-se de vítima menor de 14 (quatorze) anos, suficiente o reconhecimento do 
dolo, afastando-se, em consequência, o alegado erro de tipo, principalmente porque a tese defensiva, 
além de inverossímil, não encontra apoio no conjunto probatório. 2. Para a caracterização do delito 
de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua 
experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu, haja vista a presunção 
absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa 
menor de 14 anos. Precedentes dos Tribunais Superiores. Súmula 583 do STJ. 3. A pena intermediária 
não pode ser conduzida abaixo do mínimo legal, sob pena de afronta ao teor da Súmula 231 do STJ, 
in verbis: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do 
mínimo legal”. (TJ-BA - APL: 03036033920148050022, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, 
SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 17/09/2021) 

Consabido, em se tratando de delito de estupro de vulnerável, o consentimento da vítima, sua 
eventual experiência sexual e a existência de relacionamento amoroso com o agente, são irrelevantes. 
Preza-se, sobretudo, pelo imperativo de proteção integral à criança e ao adolescente.

Desse modo, sendo a idade um critério objetivo, preenchido com a simples comprovação da 
idade da vítima, não há como acatar-se a tese defensiva, não cabendo perquirir qualquer ausência de 
vulnerabilidade da vítima menor de 14 anos. 

Nesse sentido já se manifestou a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONSEN-
TIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. AGRA-
VO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, para 
“a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, 
basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 
14 anos. O consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior ou a existência de 
relacionamento amoroso entre o agente e a vítima não afastam a ocorrência do crime” (Resp n. 
1.480.881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/8/2015, 
Dje 10/9/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Resp 1453155/SC, Rel. Ministro ANTO-
NIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). 

Relativamente ao pleito de modificação de regime prisional para o semiaberto, merece 
albergamento. 

Como se sabe, a Lei nº 8.072/90, em sua redação original, determinava que os condenados por 
crimes hediondos ou equiparados deveriam cumprir a pena em regime integralmente fechado, o que 
foi declarado inconstitucional, incidentalmente, pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamen-
to do Habeas Corpus n.º 82.959/SP, em 23/02/2006. 
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Diante dessa decisão, o Congresso Nacional editou a Lei nº 11.464/2007, modificando o art. 2º, 
§ 1º, da Lei nº 8.072/90, para dispor que a pena deveria ser cumprida inicialmente em regime fechado. 

Inobstante, o Plenário do Supremo Tribunal Federal pronunciou-se, mais uma vez, pela in-
constitucionalidade do dispositivo, ao julgar o Habeas Corpus nº 111.840/ES, em 27/06/2012. 

Não se descura que a declaração de inconstitucionalidade foi feita incidentalmente, ou seja, 
em sede de controle difuso, no julgamento de um Habeas Corpus, pelo que não possui, por si só, efi-
cácia erga omnes, tampouco efeitos vinculantes. 

Entretanto, o referido entendimento se sedimentou na jurisprudência dos Tribunais Superio-
res, encontrando ressonância, ainda, no princípio da individualização da pena, que também deve ser 
observado no momento da fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda.

Confira-se o julgado abaixo:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO 
PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DOLO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA 
RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓ-
RIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
(…) 
3. Reconhecida a inconstitucionalidade do óbice contido no § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, tem-se 
que a mera invocação desse dispositivo, como foi feito na espécie, não serve para justificar a fixação 
do regime mais gravoso, haja vista que, para estabelecer o regime inicial de cumprimento de pena, 
deve o magistrado avaliar o caso concreto, de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 33 e 
parágrafos do Código Penal.
4. Mesmo para os crimes hediondos ou os a eles equiparados, cometidos na vigência da Lei n. 
11.464/2007, a escolha do regime inicial de cumprimento de pena deve levar em consideração 
a quantidade da pena imposta, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 
bem como as demais peculiaridades do caso concreto, para que, então, seja escolhido o regime 
carcerário que se mostre o mais adequado para a prevenção e a repressão do delito perpetrado.
5. Na falta de fundamentação concreta, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judiciais 
e aplicada a pena de 8 anos de reclusão, o regime legal cabível é o semiaberto, consoante disposto 
no art. 33, § 2º, b, do Código Penal
6. Ordem não conhecida. Habeas corpus concedido, de ofício, para fixar o regime inicial semiaberto 
de cumprimento de pena.(HC 220.742/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TUR-
MA, julgado em 03/03/2016, DJe 11/03/2016) Grifei

Assim, o magistrado, no momento de fixação do regime inicial, deve observar as regras do art. 
33, do Código Penal, observando, ainda, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a 
reincidência, podendo estabelecer regime mais severo se as condições subjetivas não forem favoráveis 
ao réu, com esteio em elementos concretos e individualizados que tenham o condão de demonstrar a 
necessidade de maior rigor no cumprimento da medida privativa de liberdade. 

No caso em tela, no entanto, a pena-base foi fixada no mínimo legal uma vez que não foram 
valoradas negativamente as circunstâncias judiciais e nem reconhecidas agravantes ou majorantes. 
Apesar disso, foi fixado regime inicial fechado, sem qualquer justificativa. 

À míngua de fundamentação concreta, consideradas favoráveis todas as circunstâncias judi-
ciais e aplicada a pena definitiva de 8 (oito) anos de reclusão, o regime legal cabível é o semiaberto, 
ex vi do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, do CÓDIGO PENAL). 
Preliminar de nulidade processual. Inacolhimento. Eventual ilegalidade da prisão em flagrante que 
NÃO contamina a ação penal. PREFACIAL REJEITADA. Pedido de absolvição por insuficiência de 
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provas. Inalbergamento. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS DE FOR-
MA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA 
PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. Pleito de modificação do regime prisional inicial para 
o semiaberto. Acolhimento. Réu condenado à pena definitiva de 08 (oito) anos de reclusão. Au-
sência de fundamentação idônea para a imposição de regime prisional mais gravoso. Pretensão 
de concessão do direito de recorrer em liberdade. Inviabilidade. Necessidade de manutenção da se-
gregação cautelar para garantia da ordem pública. modus operandi EMPREGADO PELO RÉU, QUE 
DENOTA MAIOR GRAVIDADE DA CONDUTA. Preliminar rejeitada. Apelo conhecido e PAR-
CIALMENTE PROVIDO, apenas para modificar o regime prisional inicial para o semiaberto, 
determinando-se, DE OFÍCIO, que o Sentenciado cumpra a pena em estabelecimento prisional ade-
quado ao regime ora fixado, salvo se por outro motivo estiver preso em regime mais gravoso. (TJ-BA - 
APL: 00004407120188050059, Relator: RITA DE CÁSSIA MACHADO MAGALHÃES, PRIMEIRA 
CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2019) 

Desta forma, pelas razões expendidas e pelo quanto analisado nos presentes autos, conheço do 
recurso interposto para dar julgá-lo PARCIALMENTE PROVIDO tão somente para modificar o 
regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0000161-09.2019.8.05.0073. Segunda Câmara Criminal – Segun-
da Turma Criminal. Relator: Des. João Bôsco de Oliveira Seixas, Julgado em 11/03/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL 
PENAL. APELANTES CONDENADOS COMO INCURSO NAS PENAS DO 
ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL, EM CONTINUIDADE DELITIVA E APE-
LANTE VALDER CONDENADO, AINDA, EM CONCURSO MATERIAL 
(DUAS VÍTIMAS). PENA IMPOSTA DE 10 (DEZ) ANOS E 06 (SEIS) MESES 
DE RECLUSÃO A ANTÔNIO GOMES DA CRUZ E JALMIRO BARBOSA DE 
ARAÚJO E DE 19 (DEZENOVE) ANOS DE RECLUSÃO A VALDER BARBO-
SA DA SILVA. REGIME INICIAL FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM 
LIBERDADE NEGADO.
PRETENSÕES RECURSAIS:
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO DESDE A PRIMEIRA AUDIENCIA DE 
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. ORDEM PREVISTA NO ART. 400 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO OU-
VIDAS INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PROVAS DA ACUSAÇÃO PRODUZIDAS 
ANTES DAS PROVAS DA DEFESA. GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CON-
TRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO 
CÓDIGO DE RITOS. CONDENAÇÃO QUE NÃO FOI LASTREADA EXCLUSIVA-
MENNTOES DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS OUVIDAS NA AUDIÊNCIA 
QUE SE PRETENDE ANTES DAS VÍTIMAS. AFASTADA. ANULAR.
2. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTIR PROVAS DE AUTORIA. PROVIMENTO 
PARCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS TRES APELANTES PE-
LOS ESTUPROS QUE VITIMARAM A.G.S.E. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA QUE 
NÃO TEM APTIDÃO PARA FRAGILIZAR OS DEMAIS ELEMENTOS VULNE-
RABILIDADE DA MENOR. NOTÍCIAS DE AMEAÇAS À VÍTIMA E A SEUS 
FAMILIARES. SÍNDROME DO SEGREDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE DECLARAÇÕES DA OFENDIDA PRESTADAS EM INQUÉRI-
TO QUE FORAM CONFIRMADAS POR TESTEMUNHAS (CONSELHEIRAS 
TUTELARES, ESCRIVÃO E DELEGADA DE POLÍCIA) EM JUÍZO. INCONSIS-
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TÊNCIAS NA NEGATIVA DE AUTORIA DA VÍTIMA COM A VERSÃO DOS 
APELANTES. RECORRENTE ANTÔNIO QUE SE CONTRADISSE NAS DUAS 
OPORTUNIDADES EM QUE FOI OUVIDO. RECORRENTES QUE, EMBORA 
TENHAM NEGADO A PRÁTICA DE RELAÇÕES SEXUAIS, NEGARAM-SE A 
FAZER EXAME DE DNA. COMPROVAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA A.G.S.E. 
DE QUE MANTEVE INÚMERAS RELAÇÕES SEXUAIS COM OS APELANTES. 
CONTINUIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO DO APELAN-
TE VALDER BARBOSA DA SILVA DA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO 
CONTRA A VÍTIMA M.Z.S. RETRATAÇÃO DA REFERIDA OFENDIDA EM 
JUIZO. INEXISTÊNCIA DE TESTEMUNHAS QUE CONFIRMEM, COM CER-
TEZA, AS DECLARAÇÕES DA MENOR PRESTADAS EM INQUÉRITO. AUSÊN-
CIA DE ATUAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO CASO. FRAGILIDADE PRO-
BATÓRIA. ART. 386, INCISO VII DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
3. CORREÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA EM PARTE. VETOR CUL-
PABILIDADE DEVIDAMENTE VALORADO. APELANTES QUE SE APROVEI-
TARAM DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA VITIMA, OFERECENDO-
-LHE QUANTIAS EM DINHEIRO PARA SATISFAÇÃO DE SUAS LASCÍVIAS. 
VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADO EM ELEMENTO GENÉ-
RICO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DE EVENTUAIS 
TRAUMAS PSICOLÓGICOS CAUSADOS À VITIMA E QUE EXTRAPOLEM O 
QUE SE ESPERA DO TIPO PENAL. PENA-BASE REDIMENSIONADA E FIXA-
DA, PARA CADA APELANTE, EM 08 (OITO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RE-
CLUSÃO. INCIDÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM 
SEXTO) MANTIDA. SANÇÃO FINAL DE 09 (NOVE) ANOS E 11 (ONZE) MESES 
PARA CADA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHA-
DO. ART. 33, 6 2º, ALÍNEA ‘A’ DO CÓDIGO PENAL.
4. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE 
DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDEN-
TES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
5. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRES-
SAMENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO 
QUE SE SATISFAZ COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE AS 
MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DAS INSTÂNCIAS 
EXTRAORDINÁRIAS. PRECEDENTES.
APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE, PARA AFASTAR A PRELIMINAR 
E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, JULGA-LA PARCIALMENTE PROVIDA. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 0000161-09.2019.8.05.0073, 
oriundos da Vara Criminal da Comarca de Curaçá, tendo como Apelantes ANTÔNIO GOMES, DA 
CRUZ, JALMIRO BARBOSA DE ARAÚJO e VALDER BARBOSA DA SIVA e como Apelado 
o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE DA 
APELAÇÃO, AFASTAR A PRELIMINAR E, NA PARTE CONHECIDA, JULGÁ-LA PAR-
CIALMENTE PROVIDA, de acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por Antônio Gomes da Cruz, Jalmiro Barbosa de Araújo e 
Valder Barbosa da Silva contra sentença condenatória proferida pela douta Magistrada da Vara Crime 
da Comarca de Curaçá. 

Segundo a Denúncia, os ora Apelantes, na localidade da Pedra Branca, zona rural do Distrito 
de Curaçá, mantiveram e vinham mantendo conjunção carnal com a infante A.G.S.E., desde que ela 
tinha 08 (oito) anos de idade, estando a mesma, à época da Denúncia, com 12 (doze) anos de idade. 
Ainda segundo a Acusação, Valder ainda vinha tendo conjunção carnal com a menor M.Z.S., quando 
esta possuía 13 (treze) anos de idade. 

Detalhou a Peça Incoativa que, segundo relatos da vítima A.G.S.E., quando ela tinha entre 08 
(oito) e 09 (nove) anos de idade, o denunciado conhecido como Antônio de Zé Não, amigo da sua fa-
mília, vivia lhe chamando para ir até o seu barraco, localizado próximo à roça da genitora da menor, 
oferecendo-lhe, como moeda de troca, dinheiro. Em uma das ocasiões em que ele a chamou, no local, 
usando de força física, o acusado Antônio deitou a vítima no chão e manteve relações sexuais com a 
criança. Consta de Denúncia que a menor relatou ter sentido muitas dores na região da genitália, mas 
que não gritou, com medo que seus tios ouvissem e contassem para a sua mãe. Após a violência, a 
menor teria saído correndo do local e ido ao banheiro da aldeia, ainda sentindo dores, mas não contou 
sobre o abuso sofrido, pois tinha medo que o acusado fizesse algo contra ela. A vítima ainda disse que, 
sempre que ele ia ao barraco da sua genitora, se aproximava dela e a chamava para ir até o seu barraco 
em troca de dinheiro. Ainda segundo a Peça Acusatória, “a vítima não consegue mensurar quantas 
vezes manteve relações sexuais com ‘Antônio de Zé Não’, sendo que um dos abusos foi praticado na 
casa da família do denunciado, localizado atrás do colégio novo de pedra branca.”

O Ministério Público narrou, ainda, que a vítima A.G.S.E. relatou que, no caminho que leva 
até a casa da sua genitora, há uma roça pertencente a Jalmiro Barbosa Araújo e que este, todas as ve-
zes em que percebia que a menor passava em frente, a abordava e a obrigava a praticar atos sexuais em 
troca de dinheiro. Os abusos praticados pelo acusado Jalmiro teriam começado quando a menor tinha 
11 (onze) anos de idade e eram cometidos “no chão em meio a plantação de maracujá e mamão.” 

De acordo com a Denúncia, ainda, o acusado Valder, conhecido como Valdizão, teria cometi-
do o crime contra a vítima A.G.S.E. quando ela possuía 12 (doze) anos de idade e os abusos ocorriam 
na roça dele, que também fica próxima à roça da genitora da menor, “em meio a plantação de mara-
cujá, banana e mamão.” 

Consta da Denúncia que, em razão dos abusos sofridos, a vítima A.G.S.E. encontra-se grávida e 
não sabe dizer quem seria o pai da criança, já que era violentada pelos três denunciados reiteradamente. 

Por fim, o Ministério Público narrou que o acusado Valder também vinha mantendo relações 
sexuais com a prima de A.G.S.E., a menor M.Z.S., de 13 (treze) anos de idade. 

Por tais fatos, Antônio Gomes da Cruz e Jalmiro Barbosa de Araújo foram denunciados como 
incursos nas penas do art. 217-A, na forma do art. 71 e Valder Barbosa dos Santos foi denunciado como 
incurso nas penas do art. 217-A, na forma dos artigos 71 e 69, todos os dispositivos citados o Código Penal. 

Após regular instrução, a Autoridade Judiciária de Primeiro Grau julgou procedente a Denún-
cia, condenando Antônio, Jalmiro e Valder pela prática do crime descrito no art. 217-A, na forma do 
art. 71, sendo que Valder ainda foi condenado na forma do art. 69, todos os artigos do Código Penal. A 
Antônio e a Jalmiro, foi aplicada, a cada um, uma pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão 
e, a Valder, foi aplicada uma pena de 19 (dezenove) anos de reclusão. Aos três, foi imposto regime 
inicial fechado e foi negado o direito de recorrer em liberdade (sentença de fls. 353/372).

Irresignados, Antônio, Jalmiro e Valder interpuseram Apelação, por meio da qual pretendem: 
1) preliminarmente, que seja declarada a nulidade do processo desde a audiência realizada no dia 
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30/07/2019, por ter havido inversão da ordem de oitiva prevista no art. 400 do CPP, pois algumas 
testemunhas arroladas pela acusação foram ouvidas antes das vítimas. Enfatizam que a Defesa, na 
audiência, pontuou que as vítimas deveriam ser inquiridas em primeiro lugar, mas a Juíza primeva 
decidiu pela realização da assentada. Alegam que as ofendidas, em juízo, negaram os fatos, retratan-
do-se, e que, assim, a Defesa não pode formular perguntas a respeito da retratação às testemunhas 
já ouvidas, afirmando que as alegações finais e a condenação foram lastreadas nos depoimentos de 
tais testemunhas, o que torna evidente a existência do prejuízo. Consequentemente, anulado o feito, 
os Recorrentes pedem que sejam colocados em liberdade; 2) no mérito, pugnam pela absolvição, na 
forma do art. 386, incisos IV, V e VII do Código de Processo Penal. Argumentam que as vítimas se 
retrataram e negaram os abusos em juízo, contradições estas que se contrapõe com os interrogatórios 
dos Apelantes, que teriam sido verdadeiros, seguros e firmes. Defendem que os demais testemunhos 
foram prestados com base nas declarações inquisitoriais das vítimas, o que revela a inidoneidade dos 
mesmos para lastrear uma condenação. Nesse contexto, pedem, também, o afastamento da continui-
dade delitiva, por ausência de provas da reiteração da prática criminosa; 3) a correção da pena-base, 
afirmando que houve exasperação com fulcro em argumentos inválidos; 4) o deferimento da gratui-
dade judiciária, por serem pobres na forma na lei; 5) por fim, prequestionam os artigos 59, 68, 71 e 
217-A todos do Código Penal, os artigos 155, 386, incisos IV, V e VII, 400 e 564, inciso V, todos do 
Código de Processo Penal e os artigos 5º, incisos XLVI, LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Consti-
tuição Federal (fls. 389; 395/452). 

Em contrarrazões recursais de fls. 453/473, o Ministério Público refuta as teses defensivas e pugna 
pelo conhecimento e pelo improvimento da Apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos. 

Encaminhado o Recurso a esta Corte de Justiça, os autos foram com vista à douta Procura-
doria de Justiça, que se manifestou pelo conhecimento em parte e, na parte conhecida, pelo improvi-
mento da Apelação (parecer de fis. 478/488). 

VOTO

1.Preliminar de nulidade do processo:

Alegam os Apelantes que o feito deve ser declarado nulo desde a audiência realizada no dia 
30/07/2019, na qual foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação antes da inquirição das víti-
mas, em ofensa ao art. 400 do Código de Processo Penal. Afirmam que o prejuízo é evidente, pois as 
vítimas negaram a ocorrência dos delitos em juízo e, assim, a Defesa não pode inquirir as testemu-
nhas ouvidas na audiência do dia 30/07/2019 sobre a retratação das vítimas, afirmando, ainda, que a 
condenação foi lastreada exatamente nos depoimentos de tais testemunhas. 

Sobre os fatos, consta do Termo de Audiência realizada no dia 30/07/2019 (fls. 231/234), que a 
vítima A.G. não estava presente, pois teria sido levada para a cidade de Salgueiro para ter o seu filho, 
e ela teria ido acompanhada da sua genitora e de Elinaide dos Santos Evangelista, ambas arroladas 
como testemunhas. A outra vítima estava presente. 

Na oportunidade, a Defesa defendeu a necessidade de se seguir a ordem descrita no art. 400 
do CPP, afirmando que “as perguntas da defesa serão formuladas de acordo com o que for dito pelas 
ofendidas no caso.” (fls. 231). 

O Ministério Público assentiu com o adiamento da audiência e, em seguida, a Magistrada a 
quo negou o pedido, argumentando que a redesignação da audiência poderia implicar excesso de pra-
zo, já que se trata de hipótese de réus presos e que, para que haja uma nulidade, deve haver prejuízo. 
Nesse contexto, considerou que “prejuízo poderia haver se houvesse a inversão entre o interrogató-
rio, vítima/testemunha, ou mesmo, entre testemunhas de defesa/testemunhas de acusação.” (fls. 233). 
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Então, a audiência foi realizada, com a oitiva de cinco testemunhas arroladas pela acusação: 
Wilsa Carla Andrade Dias, Michelle Cabral F. Cruz, Sandra Soares de Carvalho (conselheiras Tutela-
res e Assistentes social), Antônio dos Santos Silva (escrivão da Polícia Civil) e Tereza Jucélia Barbosa 
Araújo (Delegada de Polícia Civil). Na audiência seguinte, foram ouvidas as duas vítimas, outras três 
testemunhas arroladas pela acusação e foram os Apelantes interrogados (fls. 251/252). 

Adentrando o pleito, após a análise detida dos autos, a conclusão deste Relator é de que, em-
bora, efetivamente, tenha havido inversão da ordem de oitivas descrita no art. 400 do CPP, não houve 
comprovação de prejuízo capaz de ensejar a nulidade pretendida. 

Com efeito, no âmbito do Direito Processual Penal, as nulidades vêm tratadas nos artigos 563 
e seguintes, sendo que o art. 563 dispõe, claramente, que “Nenhum ato será declarado nulo, se da 
nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. É o que a doutrina denomina de 
Princípio do pas de nulitté sans grief, que incide no campo das nulidades, fixando que, inexistindo 
prejuízo, embora o ato processual seja praticado em desacordo com as normas vigentes, a nulidade 
não deve ser proclamada. Este é, inclusive, o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal, 
consoante julgado transcrito a seguir:

“EMENTA: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 
INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos “do art. 563 do CPP, é essencial à 
alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que [..] o âmbito normativo do dogma funda-
mental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”. 
Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que “eventuais vícios formais concernentes 
ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsegiiente processo penal 
caondenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que 
afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória”. Precedente. (...) 5. Agravo regimen-
tal a que se nega provimento.” (ARE 868516 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira 
Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 22-06-2015 PUBLIC 
23-06-2015) — grifos do Relator. 

Note-se que, no julgado acima transcrito, o STF ressaltou que a regra do pas de nullite sans 
grief vale, inclusive, para as nulidades absolutas. Muito embora não seja uma idéia defendida ampla-
mente pela doutrina, sabe-se que a prova do prejuízo vem sendo exigida pelos Tribunais pátrios, em 
quaisquer das espécies de nulidades, dando-se mais valor ao fim pretendido pela norma, em detri-
mento das formas processuais. 

O aludido art. 400 do CPP propõe que, primeiramente, seja ouvido o ofendido e, após, as teste-
munhas arroladas pela acusação. Finalizada a prova atinente à acusação, há a oitiva das testemunhas 
arroladas pela Defesa, peritos, etc. e, por fim, há o interrogatório. Fica evidente a intenção da norma 
de, em primeiro lugar, garantir que a acusação demonstre os elementos de que dispõe, a fim de que a 
partir daí, a Defesa atue. 

No caso concreto, não houve ofensa a essa ideia de, primeiramente, produzir-se a prova da 
acusação, eis que o que houve foi que as vítimas não foram as primeiras a serem ouvidas. Como 
pontuado na sentença, nulidade evidente poderia haver se, primeiramente, houvesse a oitiva das tes-
temunhas arroladas pela defesa ou os interrogatórios dos acusados. 

Ademais, em que pese o esforço argumentativo da Defesa, não vislumbro o alegado prejuízo.
Ab initio, insta destacar que, ao contrário do sustentado nas razões recursais, a condenação 

não se lastreou exclusivamente nos depoimentos das testemunhas ouvidas na audiência que se reputa 
nula. Extrai-se do édito condenatório que a douta Juíza primeva também lastreou a sua convicção nas 
contradições das declarações das vítimas, o que teria sido motivado, no seu sentir, “pelo medo e inti-
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midação que os acusados impuseram”. A fim de respaldar a afirmação anterior, constou da sentença 
que a irmã de uma das ofendidas, no curso do processo, foi ao Fórum e relatou se sentir ameaçada. A 
sentença considerou, ainda, as contradições entre a versão da vítima A.G e a dos réus, mormente no 
que diz respeito ao que teria motivado a acusação falsa prestada na Delegacia. 

Por fim, sobre a alegação de que, se a defesa tivesse ciência de que as vítimas negariam os fa-
tos em juízo, atuaria de forma diferente em relação às testemunhas ouvidas na audiência realizada no 
dia 30/07/2019, tal argumento não é apto para a demonstração do prejuízo exigido para a declaração 
de uma nulidade. Ora, as testemunhas foram ouvidas após prestarem compromisso, ou seja, até que se 
prove o contrário, disseram a verdade sobre o que sabiam dos fatos. Logo, independentemente de as 
ofendidas terem se retratado em juízo, o que as testemunhas em comento relataram sobre a acusação 
e sobre o que elas ouviram das ofendidas em um primeiro momento, em tese, não mudaria. 

Assim sendo, além de considerar que se está diante de hipótese de uma irregularidade, pois 
não houve produção de prova pela Defesa antes da prova da acusação, também não se está diante de 
comprovado prejuízo. 

O voto, dessa forma, é pelo afastamento da preliminar que pretende a declaração de nulidade 
do feito desde a audiência realizada no dia 30/07/2019.

2. Pleito absolutório:

Em síntese, os Apelantes sustentam que não há provas de que eles teriam estuprado as vítimas 
e, subsidiariamente, suscitam o princípio do in dubio pro reo, também requerendo a absolvição. Ale-
gam ainda, que, caso mantida a condenação, deve ser afastada a continuidade delitiva, por ausência 
de provas de reiteração na prática criminosa. 

Afirmam que as vítimas se retrataram em juízo, o que teria sido corroborado por algumas 
das testemunhas arroladas pela acusação, pontuando que as demais testemunhas depuseram sobre o 
que ouviram das vítimas em um primeiro momento e, como elas se retrataram, tais depoimentos não 
serviriam para justificar uma condenação. 

Argumentam que os Apelantes negaram a autoria do crime e que, se as vítimas pediram ou 
não dinheiro aos réus, isso é irrelevante para o deslinde da questão. 

Debatem que desistiram de fazer o exame de DNA, diante das “afirmações das supostas ofen-
didas, de que os réus não praticaram qualquer abuso contra a sua dignidade no caso” e que a própria 
Defesa, desde a sua resposta à acusação, pediu que fosse realizado o referido exame.

 Inicialmente, registre-se que a apuração dos fatos se iniciou com a descoberta de que a menor 
A.G. estava grávida, o que motivou a ida das Conselheiras Tutelares Wilsa Carla Andrade Dias e Sandra 
Soares de Carvalho à sua residência. Tais Conselheiras, ouvidas em juízo, relataram o que se segue:

Wilsa Carla Andrade Dias (Conselheira Tutelar): eu fui tirar uma licença dos conselheiros, porque 
eu sou suplente; ai na semana que eu entrei eu fui fazer uma visita com a amiga Sandra e a gente foi na 
residência de A.G; a denúncia chegou do CREAS, relatando esse caso, que a mãe já tinha descoberto; o 
que chegou ao conhecimento era que a menina tinha contado a ela que a menina estava sendo assediada 
por esses rapazes quando ela ia para roça; aí a gente foi averiguar; chegando na casa, a irmã Elinaide 
contou; a adolescente não falava muito, só calada, de cabeça baixa e Elinaide perguntando pra 
ela contar a verdade, o que tinha dito a ela; com muita insistência, Elinaide perguntando, foi que 
ela foi se abrindo aos poucos e contando os fatos; Elinaide tinha descoberto há um mês que ela já 
estava grávida, porque a menstruação estava atrasada, que ela sempre pediu absorvente; ai levou 
ela no postinho e descobriu que ela estava grávida; ela disse que tinha 2 meses, mas já tinha, a menina 
não sabia, já estava quase 6 meses de grávida; a menina não falava muito, ficava calada, sempre de 
cabeça baixa, dizendo que não queria aquilo que estava na barriga dela; ela falou pouco; citou 
um nome de Antônio, que oferecia dinheiro, mas mentia, não dava, que ela nunca recebeu dinhei-
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ro de nenhum deles; ela disse que manteve relações sexuais com os três acusados; da boca dela 
não, mas ela confirmava balançando a cabeça o que a irmã dizia, que ela já tinha dito a ela; ela 
não sabia qual foi o primeiro, a gente perguntava da gravidez, se ela sabia quem era o pai e ela 
ficava de cabeça baixa; aí a gente perguntava quem foi o último e ela fala de Antônio e que depois 
que soube que a menstruação atrasou, ela não ficou com nenhum mais; a irmã dela falava e ela 
confirmava, que eles ofereciam dinheiro, que o primeiro abusou, que foi forçado, sem ela que-
rer, ela dizia que não queria e ele fez a força e acho que depois acostumou ela vindo da roça, da 
escola; o rapaz esperando lá e sempre acontecia e foi acontecendo; os três ficaram esse período; 
aí não sei se ficou os três esse período todo, mas ela disse que depois que a menstruação atrasou, 
não ficou com mais nenhum; a menina não confirmava a gravidez; a irmã que descobriu e depois que 
ela viu que a barriguinha estava grande, foi que ela viu, porque ela não entendia; aí a menstruação 
atrasou e ela falou com a irmã, que levou ela no postinho; a gravidez foi decorrente dos estupros; ela 
não disse desde quando tinha os estupros, quando começou; não fizemos investigação no povoado, 
fomos diretamente na casa; a menor não falou diretamente, a voz dela não; a gente questionou e 
ela balançou a cabeça; ela só confirmava com a cabeça, não abriu a boca; em um momento, ela 
disse que ele pegou a força, que ela disse que não queria, mas que ele fez a força; diretamente, 
a mim, ela não disse que tinha sido estuprada; não conhecia aos réus; A.G não se prostituía; sobre 
o que está no meu depoimento em IP, me referi à adolescentes da localidade em geral; o que eu tive 
conhecimento foi de que ela teve relações sexuais com os três réus e mais ninguém; hoje, a adolescente 
tem 13 anos. — grifos deste Relator 

Sandra Soares de Carvalho: soube dos fatos de A.G quando a gente recebeu as denúncias das técnicas; 
chegou denúncia de que a adolescente estaria grávida; nós fomos averiguar, o Conselho Tutelar, eu e 
Carla; fomos na casa da família, encontramos a mãe e conversamos mais com a irmã, Elinaide e 
com a adolescente, que chorava bastante, não falava muito e não conseguiu relatar muitos detalhes, 
mas com a ajuda da irmã e a gente fazendo muitos questionamentos, ela foi se abrindo e falando, o 
que tinha acontecido, desde a primeira vez, como tinha sido, que o rapaz tinha oferecido dinheiro 
para ela, que tinha sido à força e que, em tempos alternados, foi acontecendo com os outros; ela não 
soube detalhar, assim, se meses, semanas, pra outro; a menstruação já estava atrasada, a irmã já tinha 
ido no posto de saúde, feito exame de sangue e ela já estava grávida; ela não disse a idade do primeiro 
ato sexual; ela falou que a primeira vez foi forçada, que o rapaz ofereceu dinheiro, que muitas vezes 
ofereceu dinheiro e não concluiu o pagamento, mas que segurou ela e sentiu muitas dores e aí ela 
começava a chorar; ela falou de Antônio Zé Não, que foi o primeiro e os outros ela não sabe qual foi 
o da vez, mas ela falou em Jalmiro e em Valder, que também estupravam ela, no caminho da roça, 
porque a mãe dela trabalhava na roça; ela disse que saia da escola e ia para a roça; ela disse que 
foram algumas vezes; eu ouvi da própria menor; a gravidez decorreu desses atos; a irmã disse que 
acompanhava o ciclo menstrual e, como ela deixou de pedir absorvente, aí jogou duro nela, perguntando 
o que tinha acontecido, acho que já desconfiada, aí ela contou para irmã e a irmã chamou as técnicas e a 
denúncia chegou no conselho tutelar; ela se referia muito que tirasse isso de mim e chorava; Carla estava 
presente na conversa; não posso afirmar com certeza que Carla ouviu da menor que ela tinha sido estu-
prada; nós ficamos na sala, em uma sala pequena, todo o tempo; não conversei com M.Z. nessa época; a 
irmã de A.G., Elinaide, disse que as adolescentes já praticam sexo há bastante tempo e elas se vendem a 
qualquer preço e Elinaide se referia a muitas adolescentes, a outras meninas; conhecia os acusados vaga-
mente e não sei de ato desabonador deles; imagino que eles vivam de roça, porque a maioria das pessoas 
de lá são agricultores. — grifos deste Relator

As duas Conselheiras Tutelares elaboraram o Relatório de fls. 10/11, datado de 25/03/2019, no 
qual confirmam os fatos acima, acrescentando que “A.G. fala que sua amiga M.Z, adolescente, e mãe 
de um filho e já está grávida novamente, mandava ela ficar com Antônio, porque não ia engravidar”. 
Ainda sobre as profissionais que participaram do atendimento das vítimas, em juízo, foi ouvida a 
Assistente Social Michelle Cabral F. Cruz, que relatou o seguinte:

Michelle Cabral F. Cruz (assistente social): trabalho no CRAS da Prefeitura de Curaçá; ouvi falar 
do caso; a gente é a porta de entrada da assistência; aconteceu uma denúncia e a gente foi averiguar 
se a adolescente realmente estava gestante; eu fui com a psicóloga e fomos no local, na casa da menor 
e chegando lá constatamos que ela estava gestante e a gente correu contra o tempo pra fazer o aborto 
legal, pela idade dela; a adolescente chorava muito; com a psicóloga, ela falou que tinha vontade 
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de morrer a gente tentou, pelo meio legal, fazer o aborto; a parte da gente foi fazer a visita e enca-
minhar o relatório, mas quando ela foi na médica ela já estava em estado avançado de gestação e não 
foi possível; não conversei com ela porque ela só fazia chorar, de cabeça baixa e não dizia nada; 
conversei com as duas irmãs dela, que estavam no local; as irmãs disseram que ela estava grávida e 
que ela não queria a gravidez, que não tinham condições, mas não falou nada, nome de ninguém; uma 
das irmãs falou que, se ela fosse para justiça, ela teria que dizer; depois das prisões que fiquei sabendo 
dos acusados; eu trabalho no povoado; não sei de boatos na comunidade sobre os fatos; conheço a mãe 
da vítima; a mãe não vive com o pai; não sei do comportamento da menor na comunidade; na casa, no 
dia, estava ela e as duas irmãs; ninguém falou em estupro; só falou que ela estava grávida e que não 
queria a gestação; conheço os acusados da comunidade e sei que são trabalhadores e escuto que eles 
tem bom comportamento. — grifos deste Relator. 

A Assistente Social Michele, juntamente com uma psicóloga, elaboraram o Relatório de Visita 
Domiciliar de fls. 12, no qual consta que “G., muito assustada, afirmou querer que os criminosos 
paguem pelo que fizeram e disse ‘ter medo deles me matarem’”. Consta ainda, que a menor disse que 
se sentia “apontada” na comunidade, com desejo de se matar e que ela apontaria os “criminosos no 
depoimento em juízo.”

Ainda em juízo, foram ouvidos Antônio dos Santos Silva, Escrivão da Polícia Civil, e Tereza 
Jucélia Barbosa Araújo, Delegada de Polícia Civil. Os dois participaram da oitiva das vítimas na fase 
inquisitiva e, diante da Autoridade Judicial, confirmaram o que ouviram das menores, assim relatando:

Antônio dos Santos Silva (policial civil): me recordo de A.G. na delegacia; ela disse que, quando 
tinha 8 anos de idade, 8 para 9 anos, que ela começou a ser abusada sexualmente por Antônio, 
conhecido por Antônio de Zé Não; ele tinha um barraco próximo e frequentava a casa da famí-
lia; ela disse que não sabe precisar quantas vezes foram, mas que foram várias; mais adiante, 
com uns 11 anos, ela disse que passou a ser abusada por Jalmiro e depois por Valdizão; eram 
abusos sexuais; com o primeiro, os abusos aconteciam em um barraco e com os outros no meio da 
plantação, quando ela passava e ia para roça da mãe; ela cita uma prima também, que também 
teria sido abusada pelos três; acho que a prima cita um dele, Valdir, que parece que ganhou cem 
reais para ter relações com ele; G. disse que ganhava 10 reais, 20 reais e outras vezes nada; os 
abusos, do primeiro, começaram com uns 8 anos de idade e os outros com uns 11 anos; eu ouvi 
isso da vitima; ela estava grávida quando foi na delegacia; a irmã dela disse que não desconfiou, 
mas passou a ver o comportamento dela agressivo, só queria ficar na rua e foi quando pediram ajuda e 
viram que ela estava grávida; só descobriram os abusos com a gravidez; ela disse que o filho era de um 
dos três, porque só teve relações sexuais com os três e que, inclusive, era virgem quando foi abusada 
pelo primeiro; ela disse que um deles ameaçava matar ela e a mãe se ela contasse algo; eu estava 
na sala da inquirição; sou o escrivão; ela disse isso para mim e para a delegada; ela estava com a 
irmã e acho que a mãe; não recordo do nome da irmã; da segunda vez, acho que ela estava com a mãe; 
ela foi ouvida duas vezes, teve um aditamento; não sei porque ela foi ouvida duas vezes, a delegada 
achou necessário; acho que foi a irmã ou o Conselho que levou os fatos para a delegacia; não conhecia 
a menor antes. — grifos deste Relator 

Tereza Jucélia Barbosa Araújo (Delegada): me recordo do caso; teve denúncia de familiares da 
garota e do Conselho Tutelar local; a denúncia que chegou foi que, em Pedra Branca, onde ela reside, 
existia uma menor grávida, salvo engano ela até queria abortar, que a família passa necessidade e que 
a gravidez existia três possibilidades de três homens serem o genitor da criança, que eram pessoas mais 
velhas, com família na localidade e que ela vinha sofrendo abusos sexuais há alguns anos; eu ouvi da 
menor que os três acusados a teriam estuprado; não houve coação alguma e foi tudo espontâneo; 
ela disse que, salvo, engano, os abusos começaram quando ela tinha 9 anos de idade, que Antônio 
tem um quarto, uma propriedade próximo à casa da mãe dela e ele oferecia algumas coisas e 
levava ela pra esse quarto; foi o que ela relatou; e ela disse que ele deitou com cima dela, tirou a 
roupa dela e começou as violências; mas ela ia sempre, porque era ofertado algo para ela ir; tudo 
começou com 9 anos, salvo engano; ela tem uma prima que teve relações com algum deles, mas 
não me recordo qual dos três é, que ela também ganhava algo em troca; acho que eles plantam 
maracujá, eles iam para roça e tudo acontecia no meio da roça; a prima dela era menor também na 
época dos fatos; a vítima disse que teve mais que uma vez com Antônio, porque inclusive ele fre-
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quenta a casa dos pais dela, é amigo; os outros eu não me recordo se foi mais de uma vez; ela tem 
uma irmã, que acompanha ela; a irmã acompanhou, o Conselho Tutelar e to em dúvida... nós tivemos 
duas oitivas da menor; foi porque depois da ouvida deles eu fiquei com dúvidas e solicitei que a menor 
retornasse e não me recordo se foi a mãe, a tia que estava com ela; eu ouvi outra menor, mas não me 
recordo o nome, uma prima dela; não me recordo se essa prima falou que tinha sido desvirginada 
por alguém; acho que ela disse que tinha um filho com outra pessoa e acredito que ela tenha tido 
esse filho ainda menor; sobre A.G.S.S, ela falou que teve relações sexuais com todos os acusados; 
no primeiro momento, a família queria saber mais quem era o pai; e ela disse que só teria três 
opções, que seriam os três, porque ela só teve relações sexuais com os três e que Antônio que tirou 
a virgindade dela. — grifos deste Relator.

A citada irmã da vítima A.G., Elinaide Santos Evangelista, que estaria com a menor quando 
houve a visita das Conselheiras Tutelares e que a acompanhou em sua segunda oitiva na Delegacia 
(fls. 48/50), em juízo, disse que A.G.S.S havia voltado atrás em sua versão, inocentando os acusados. 
Veja-se:

Elinaide Santos Evangelista (irmã da vítima A.G): conheço os três acusados e sei que eles estão pre-
sos; minha irmã, no início, disse que tinha sido os três acusados e depois disse que não tinha sido; 
no dia que a delegada ouviu A.G., eu fui acompanhando, porque minha mãe não pode ir; na conversa 
com minha irmã, ela não disse que estava grávida, ela nunca assumiu, a gente só descobriu através do 
exame e a gente praticamente forçou ela a fazer, porque ela não queria, dizia que não estava grávida; 
depois que ela fez o exame, ela disse que achava que era deles e perguntei se tinha certeza e ela disse 
que não tinha; a gente ouviu comentários que ela ficava com adolescente, um menor; a gente ficava 
conversando com ela, mas ela não se abria, como é até hoje, meio quieta; ela disse à assistente social 
que só tinha tido relação com os três acusados: pra gente, ela não assumiu isso; depois, ela disse 
pra gente que não era verdade; eu não participei da conversa que ela teve com as assistentes so-
ciais lá em casa, elas pediram para mim ir pro muro, conversar com ela e ela só de cabeça baixa; 
minha irmã que estava e ouviu, M.; ela se abria mais para M.; pra gente, ela agora diz que não 
é; eu acho que ela falou para a assistente que o pai só podia ter sido um dos três; ela falou pras 
assistentes e pra minha irmã que os três tinham estuprado ela; depois dos fatos, |ela negou pra 
mim; ela disse que tinha raiva deles, porque eles trabalhavam perto da roça de mainha, pedia 
dinheiro a eles e eles falaram que iam me dizer e eu ia dizer a mainha; até hoje, ela diz isso, que 
não foi eles; eu pergunto a ela quem é, se é um menor, uma pessoa maior, mas ela não fala, ela fica 
quieta e só chora; ela negou, pra mim, depois que ela deu o depoimento na delegacia; eu expli-
quei pra ela que ela tinha que falar a verdade; não sei se ela teve relações com eles; eu conheço 
os acusados desde que eu nasci; eles residem na mesma localidade e, pra mim, eles se comportavam 
como pessoas normais, eram pessoas de bem; sobre M.Z., não sei dos abusos, porque eu não tenho 
contato com ela, apesar de ser minha prima; não fui ameaçada; eles nem falam com a gente; eu 
não sei explicar precisamente, mas A. e M. andavam muito juntas e imagino que M. devia ter a 
mesma atitude que G., de pedir dinheiro; não estou sendo ameaçada e nunca fui; eu já disse que 
estava sendo ameaçada por conta de comentários na rua, que eu estava com medo de eles fazerem 
alguma coisa; eu ouvia conversa da rua; hoje eu não me sinto ameaçada. — grifos deste Relator 

Sobre o depoimento acima, importante frisar que, embora a testemunha tenha dito que não 
acompanhou a sua irmã quando ela foi ouvida pelas Conselheiras Tutelares que teriam ido à sua casa, 
consta do depoimento das Conselheiras que era ela quem estava com A.G., quando esta falou sobre o 
crime e sobre os seus autores. As Conselheiras detalharam que Elinaide fazia as perguntas à vítima, 
que, por sua vez, confirmava os abusos sofridos. Ademais, no já citado Relatório produzido pelas 
Conselheiras Tutelares, está expresso que Elinaide estava na residência e que era ela quem fazia as 
perguntas à A.G. (fls. 10). 

Ainda sobre o depoimento da testemunha acima, é importante destacar que, indagada sentia-
-se ameaçada, ela disse que não e que nunca teria sido ameaçada. Então, a juíza lhe lembra que ela 
compareceu em Juízo, informalmente, e que lhe contou que estava sendo ameaçada. Essa informação, 
inclusive, consta da sentença:
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“Ademais, conforme mencionado mais acima, a própria Irma da vítima A.G.S.E., Srº Elinaide Santos 
Evangelista, confirmou, em juízo, que veio até o Fórum para avisar que estava se sentindo ameaça-
da, o que comprova que a negativa das vítimas em relação aos estupros está dissociada das demais 
provas.” (fls. 361) 

Sobre esse sentimento de medo que tinha a testemunha acima referida, extrai-se de seu de-
poimento prestado em Inquérito, que ela teria notado uma mudança de comportamento de sua irmã, 
que estaria mais agressiva e “só queria estar na rua com as colegas”. Ela afirmou, na ocasião, que 
percebeu mudanças no corpo de A.G. e, em razão do atraso na menstruação e consequente constata-
ção da gravidez, conversou com sua irmã mais nova, a fim de saber quem era o pai da criança, sendo 
que ela apenas chorava e não queria dizer nada. Depois de um tempo, ela confidenciou que “só havia 
possibilidade de ser pai da criança Antônio de Zé Não, Jalmiro cu Valdizão, pois os três abusaram 
sexualmente da mesma.” Consta do depoimento de Elinaide, ainda, que: “após a prisão dos Autores 
a população local tem se manifestado negativamente, defendendo os Autores; que a sua genitora vive 
numa situação difícil financeiramente; que está com receio do que possam fazer com a depoente e 
sua irmã, em razão da prisão.” (fls. 51) 

A mãe da vítima Ana G.S.S também foi ouvida em juízo e apresentou narrativa semelhante à 
da sua filha Elinaide:

Aureli Conceição dos Santos (mãe de A.G.): não sei nada dos fatos, porque ela não conversava 
comigo e nem com a irmã dela; não sei o que ela falou para outras pessoas; comigo, ela não falou 
nada; eu soube que ela falou; ela está com mentira; eu acredito que ela está mentindo; ela engra-
vidou e tem alguém atrás desse filho dela, mas não sei quem é; não são essas três pessoas, que são 
vizinhos meus de roça e são pessoas decentes; não ouvi que Antônio Zé Não manteve relações com 
ela quando era menor de 12 anos; ninguém nunca me falou isso; conheço Antônio, Jalmiro e Valder; 
eles estão na cadeia e ouvi falar que eles estão na cadeia porque eles usaram a abusaram da menor, 
mas ela não falou nada para mim; ela é minha filha e eu que crio ela, mas ela não fala nada para mim; 
o pessoal comenta que isso de abuso é história dela; as pessoas me falam que ela está mentindo; o 
Conselho Tutelar esteve lá em casa e não sei o que ela falou; ela não falou nada para nós; minha filha 
teve um filho com 13 anos de idade; eu vim descobrir a gravidez dela e ela estava com uns 5 meses; 
eu moro na roça e trabalho e ela sempre ficava em casa; quando eu descobri a gravidez, ela sempre 
nega para mim, não conta nada; pra mim, não sei de quem é o filho; procurei saber de quem é o 
filho, mas não tinha explicação nenhuma e o povo só dizendo que minha filha era mentirosa; 
falam que outra pessoa é pai do filho dela; eu não falei nada para a delegada; eu fiquei sabendo 
o que minha filha disse através desse papel, que ela está grávida; não sei quem é o pai da criança 
e nem procurei saber; fiquei sabendo que ela transou com outras pessoas além desses três, mas 
depois o leite derramado não junta mais; ela é menor de idade, mas ela mente pra mim muitas e 
muitas vezes; ela deve ter ficado com outras pessoas; eu ouvi falar e as coleguinhas que falam; as 
coleguinhas não falaram dos acusados; não sei se os acusados abusaram de minha filha; ela não 
falou isso e nem falou quem é o pai da criança; ela nunca disse ter sido ameaçada por eles; não 
sei porque minha filha inventou isso tudo, eu não vejo motivo; essa história de G. é mal contada; 
ela nunca chegou em casa estranha; tenho outra filha de 16 anos; os três acusados frequentam minha 
casa; a roça é do lado; eles não entram em minha casa, mas tomam cafezinho lá fora; minha filha 
estuda; não sei em que série ela está, 6º ou 7º ano; eu conversei com ela quando soube que ela estava 
grávida; só descobriu porque a agente de saúde foi fazer exame; ela não falava e eu entreguei para a 
agente de saúde; eu perguntei quem era o pai da criança e ela nunca falou; moram cinco pessoas 
comigo, meus filhos; eles tem 30 anos, 22, 26, 16 e ela; ela tá com 13 anos agora; ninguém me ameaçou 
até o momento. — grifos deste Relator. 

Sobre o teor dos relatos acima, percebe-se que Aureli, quando soube que a sua filha estava 
grávida, a sua preocupação era saber quem era o genitor e não, necessariamente, como o crime teria 
ocorrido, já que se tratava de uma menina de 12 (doze) anos de idade que estava grávida. O que se 
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pode inferir, portanto, é que houve uma preocupação com a repercussão social (e talvez econômica) 
da gravidez, mas não com o que causou a gravidez, que foi um crime de estupro. 

Ainda analisando o depoimento da genitora da ofendida A.G., insta destacar que, conquanto 
ela tenha dito que nunca soube, pela sua filha, que os três Apelantes seriam os autores do crime, ela 
acompanhou a menor em uma de suas declarações em Inquérito, momento em que A.G. relatou os 
fatos com detalhes (fls. 16/17). Assim, pode-se concluir que a genitora ouviu, sim, da sua filha, que ela 
teria sido estuprada pelos Recorrentes. 

Por fim, sobre o depoimento em análise, enfatize-se que a testemunha Aureli não disse que 
ouviu da sua filha que os Apelantes não teriam participação no delito. O que a testemunha disse foi 
que ela acredita que a sua filha esteja mentindo e que os comentários que ela ouve são nesse sentido. 

A genitora da vítima M.Z., em seu depoimento judicial, relatou que as duas vítimas lhe disse-
ram que não foram estupradas pelos Apelantes:

Maria Helena Conceição (mãe da vítima M.Z.): não sei quase nada, porque, para mim, eles são 
cidadãos do bem; nunca vi modo deles com as meninas; se aconteceu alguma coisa, foi muito bem 
feito, porque eu nunca vi; não vou acobertar o errado, mas nunca vi; eu ia de casa para roça e 
chegava em casa de noite; eles ficavam na roça deles, somos vizinhos de roça; conheço os três acu-
sados; sei porque eles estão presos; a delegada intimou a gente, eu e minha menina; alguém disse a 
ele que tinham usado minha menina; o que eu fiquei sabendo foi depois da prisão deles só; disseram 
que tinha sido por estupro de A.G.; A.G. nunca teve filho, não que eu saiba, porque a mãe dela é 
minha cunhada e eu nunca soube; ela tá com filho, mas antes não, achei que o senhor estava dizendo 
de antes; não sei quem é o pai e nunca me falaram; eu não sei da vida de A.; já ouvi falar que ela 
era uma menina que gostava muito de sair, mas a mãe dela disse que não; não ouvi sobre outros que 
tiveram relação sexual com A.G.; a conversa, hoje, na comunidade, é que eles são inocentes; A.G. 
disse a mim que não foi estuprada por eles, mas eu também não sei quem foi; eu sou a mãe de 
M.Z.; ela nunca me disse que foi estuprada por eles; Valdizão frequentava minha casa; ele passa-
va em minha roça para tomar café, nosso contato era esse; a pessoa que buliu M.Z. foi o pai Paulo 
Henrique e buliu, não estuprou; M. nunca falou, a mim, que foi estuprada por Valdizão; ela 
me disse que nunca foi estuprada por nenhum desses; conheço Antônio e Jalmiro também e, pra 
mim, são cidadãos de bem; conheço eles há muito tempo; nunca soube de eles cometendo crimes ou 
algo que desabonasse a conduta; não sei quem surgiu com essa conversa de estupro e dos acusa-
dos; minha filha não falou isso a mim; eu acompanhei o depoimento de minha filha na polícia; 
não sei porque minha filha inventou isso; não estou sendo ameaçada; depois, eu procurei a ela 
se isso era verdade e disse que aquilo passou em minha mente um momento, mas que nunca tinha 
acontecido e que nunca teve nada com Valdizão. — grifos deste Relator 

Ouvidas as vítimas, elas negaram as imputações feitas aos Recorrentes. 
A.G. demonstra muita dificuldade em falar sobre os fatos, permanece calada em algumas per-

guntas feitas pelo Promotor de Justiça, que, então, decide ir lendo a Denúncia e lhe indagando sobre 
o que teria ocorrido. Ela balança com a cabeça negativamente ao ser perguntada se Antônio e Jalmiro 
a teriam estuprado e segue relatando, com dificuldades, que:

Vítima A.G.: Antônio não fez isso comigo; eu pedia dinheiro a ele e ele não me dava e aí eu fiquei com 
raiva e coisei ele; nunca tive relação sexual com Antônio; fui ouvida em Inquérito; eu declarei tudo, 
mas foi tudo mentira; eu disse que eles me estupraram, mas eles não fizeram isso comigo; quem fez 
isso comigo é menor de idade e eu não quero declarar não; eu contei isso na delegacia, porque eu pedia 
dinheiro a ele e ele não me dava e disse que ia contar a mainha; ninguém pediu pra eu contar outra 
versão não e não estou com medo; só estou falando a verdade que eles não fizeram nada comigo; não 
sei se algum deles teve relação com Z.; sei que ela já teve filho e que ela vive com uma pessoa; eu moro 
com minha mãe; não fui ameaçada; minha primeira relação eu tinha 12 anos e foi com um menor; não 
foi o mesmo que me engravidou (...) eu pedi dinheiro só a eles três.
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De fato, em suas declarações, a vítima repetiu muitas vezes que mentiu, mesmo lhe tendo sido 
explicado das consequências judiciais que tais mentiras poderiam lhe acarretar. Entretanto, percebe-
-se, também, a sua insistência em repetir, diversas vezes e automaticamente, que o que motivou a sua 
acusação foi o fato de os Apelantes não lhe darem dinheiro. Sobre essa afirmação, deve ser pontuado 
que a vítima não foi, espontaneamente, à Delegacia para narrar os crimes e apontar quem seriam os 
seus autores. Em verdade, diante da gravidez de uma menina de 12 (doze) anos de idade, o fato foi 
reportado ao Conselho Tutelar e, consequentemente, às autoridades policiais. O que se quer dizer com 
essa linha de raciocínio é que a menor A.G. apenas denunciou que foi vítima de estupro e apontou 
seus autores, porque ficou grávida. Se a gravidez não tivesse ocorrido, muito provavelmente, os fatos 
criminosos nunca teriam chegado ao conhecimento das autoridades públicas; ou seja, independente-
mente de ela ter ficado com raiva de eles lhe negarem dinheiro, se ela não tivesse ficado grávida, não 
teria havido a denúncia dos fatos sub judice. 

Embora as declarações da vítima A.G., em Inquérito, não tenham sido confirmadas em juízo 
pela mesma, insta transcrevê-las:

“desde os 08 (oito) anos de idade, vem sendo abusada sexualmente pela pessoa de Antônio Gomes 
da Cruz, mais conhecido por Antônio de Zé Não; que aos 09 (nove) anos de idade passou também a 
ser abusada por Jalmiro e Valdir, mais conhecido por Valdizão; que Antônio de Zé Não foi o primeiro 
que abusou sexualmente da declarante, quando a mesma ainda era virgem; que o segundo foi Jalmiro 
e o terceiro Valdizão (...) que dos abusos decorreu uma gravidez, mas não sabe dizer quem é o pai 
da criança, pois frequentemente se relacionava sexualmente com os três; que Antônio de Zé Não e 
Jalmiro ameaçavam matar a declarante e sua mãe, caso a declarante contasse para alguém sobre o 
que estava acontecendo; que Valdizão nunca ameaçou verbalmente a declarante, mas ficava sempre 
olhando com a ‘cara feia!” para a declarante; que os abusos aconteciam sempre na roça, dentro do 
mato e também no barraco de Antônio de Zé Não; que tem medo que as ameaças de morte que vinha 
sofrendo da parte de Antônio de Zé Não e Jalmiro se cumpram, pois na comunidade todos já sabem 
dos abusos e quem são os autores; que essa prática é comum naquela comunidade, pois sua prima G., 
menor de 14 (quatorze) anos, falava que tinha relações sexuais com Antônio de Zé Não, Jalmiro e Val-
dizão; que inclusive G. já tem uma criança de aproximadamente 02 (dois) anos de idade.” (fls. 16/17) 

A vítima A.G. foi ouvida uma segunda vez na Delegacia, após terem sido interrogados os 
Apelantes. Nessa segunda oportunidade, ela confirmou os abusos sofridos e forneceu detalhes sobre 
como os crimes ocorriam:

“que quando possuía de 08 (oito) a 09 (nove) anos, não se recorda precisamente a idade, pois era 
muito criança, Antônio de Zé Não vivia lhe chamando para ir até seu barraco localizado na reto-
mada, próximo ao barraco da genitora de menor e em troca dizia que ia dar dinheiro; que certo 
dia Antônio de Zé Não lhe chamou no barraco e forçadamente lhe abusou sexualmente; que se 
recorda que Antônio de Zé Não deitou-a num colchão e ficou em cima na vítima; que a declarante 
sentiu dor, mas não gritou com medo que seus tios ouvissem e fossem contar para a genitora da 
menor que a mesma estava naquela situação; que no momento do abuso sentiu dores na vagina 
como se estivesse entrando alguma coisa dentro; que quando ocorreu esse fato, a declarante tinha 
entre 08 a 09 anos de idade; que quando Antônio de Zé Não saiu de cima da menor, a mesma saiu 
correndo para o banheiro da aldeia; que sua vagina estava doendo; que depois continuou sentindo a 
sua vagina doer quando caminhava; que Antônio de Zé Não não lhe deu nenhum dinheiro, nem nada 
após o ato sexual; que não contou o ocorrido a ninguém, pois tinha medo de Antônio de Zé Não fa-
zer algo contra a menor; que dentro do barraco de Antônio de Zé Não há colchão e material de pesca, 
cadeira, pote de água, caixas para colocar tomate, porta com cadeado, facão; que não há no barraco 
geladeira, nem fogão, nem armários; que Antônio de Zé Não sempre ia ao barraco da genitora da me-
nor tomar café em horários variados, as vezes pela manhã, outras a tarde e a noite; que Antônio de 
Zé Não se aproximava da menor e chamava para ir ao barraco em troca de dinheiro; que Antônio de 
Zé Não realizava o ato sexual com a menor e as vezes dava R$ 10,00 (dez reais); que não gostava de 
ter relação sexual com Antônio de Zé Não; que não consegue mensurar quantas vezes teve relação 
com Antônio de Zé Não; que também já foi abusada sexualmente por Antônio de Zé Não na casa da 
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família, onde o mesmo reside com sua esposa, localizada por trás do colégio novo de pedra branca; 
que Antônio de Zé Não disse para a declarante que já havia ficado com a prima da menor chamada 
M.G., a qual possui atualmente de 13 a 14 anos de idade; que perguntou a M.G. se a mesma já tinha 
ficado com Antônio de Zé Não e a mesma respondeu que ficava com o mesmo, pois Antônio de Zé 
Não dava a moto para a prima andar e dinheiro para ir para festas; que já viu M.G. andando na moto 
de Antônio de Zé Não (...) que Antônio de Zé Não não só conhece Jalmiro e Valdizão, como são ami-
gos; que todos andam na retomada e todos sabem um do outro, o que faziam com a declarante; que 
Jalmiro frequenta a casa da genitora da vítima para tomar café no turno da noite; que a estrada que 
vai da casa de sua genitora para a retomada, passa em frente a roça de Jalmiro; que quando a vítima 
passava para ir até a retomada, Jalmiro lhe abordava e oferecia dinheiro para ficar com a menor; 
que acredita que Jalmiro sabia sobre Antônio; que o abuso sexual acontecia quando vJalmiro esta-
va sozinho na roça; que a declarante tinha 11 anos quando começou a ser assediada por Jalmiro; 
que na roça não possui casa e o abuso sexual ocorria no chão em meio a plantação de maracujá e 
mamão; que não sabe informar quantas vezes aconteceu o ato sexual, pois foram muitas; que Jal-
miro dizia que caso a menor falasse -algo para alguém, ia dizer que era mentira; que Jalmiro lhe 
dava as vezes R$ 10,00 (dez reais), as vezes R$ 20,00 (vinte reais), como também já realizou o ato se-
xual e nada lhe deu; que nunca contou para ninguém sobre o ocorrido, nem mesmo sua irmã Elinaide 
Santos; que só ficaram sabendo após a constatação da gravidez; que sua prima M.G. também já teve 
relação sexual com Jalmiro, no entanto não se recorda se foi a própria M.G. quem lhe falou ou foi 
Jalmiro, em troca de dinheiro; que quando foi abusada sexualmente por Valdizão contava com 12 
anos de idade; que com Valdizão correu após já ter relações com Antônio e Jalmiro; que Valdizão 
não fregienta a casa e nem o barraco da genitora da menor; que os abusos sexuais ocorriam na roça 
de Valdizão, localizada próximo à roça da genitora da menor, na retomada (...) que Valdizão cha-
mava a vítima para ir na roça, que na roça não possui casa; que os abusos sexuais aconteciam em 
meio a plantação; que Valdizão lhe dava R$ 20,00 (vinte reais) após o ato sexual; que não se recorda 
quantas vezes foi abusada por Valdizão; que Valdizão passava em frente ao barraco da sua genitora 
e lhe chamava para que fosse na roça do mesmo; que Valdizão mandava que a menor fosse para a 
roça e em troca lhe oferecia dinheiro; que certa vez sua prima G. chegou com R$ 50,00 e disse que 
quem havia dado era Valdizão; que sua prima também era vítima de Valdizão (...) que está grávida 
e só há a possibilidade de ser o pai da criança um dos três indiciados Antônio de Zé Não, Valdizão 
e Jalmiro, pois só manteve relação sexual com eles e mais ninguém; que a menor declarante está 
passando por dificuldade financeira; que a sua mãe não possui renda para manter essa situação (...) 
que quer que seja feito exame de DNA para descobrir quem é o pai da criança, pois não quer que 
sua filha fique sem ser registrada por o pai; que está sentindo medo do que possa acontecer em razão 
de toda a situação.” (fls. 48/50) -— grifos deste Relator 

Da análise das declarações da vítima A.G., percebe-se que ela narrou, com detalhes e com se-
gurança, como os fatos ocorreram, apontando os autores do delito e narrando sobre o medo e o cons-
trangimento que sentia, que lhe impediam de contar a outras pessoas o que estava ocorrendo com ela.

Em Juízo, ao contrário, a vítima demonstra insegurança e, como dito, repete, quase automa-
ticamente, algumas vezes, que apenas denunciou os Apelantes por ter ficado com raiva, diante da 
negativa deles em lhes dar dinheiro. 

A outra vítima, citada por A.G. em suas declarações em Inquérito (M.Z. dos S.), ouvida em 
Juízo, também negou as acusações que recaem sobre os Apelantes. Logo que começou a ser indagada 
sobre os acusados e se ela os conhecia, ela começa a chorar e chora durante quase todo o tempo em 
que é inquirida. Ela relatou o seguinte:

Vítima M. Z. dos S.: conheço os três acusados; sei que eles estão presos, porque eu me envolvi em 
uma coisa que eu não tenho nada a ver; botaram que eu tinha namorado com Valdir (Valder), mas eu 
não tinha; eu estava nervosa e disse que tinha namorado com ele, mas não tinha, eu estava era nervosa; 
eu não tive nada com Valdir e eu disse, porque eu estava nervosa; de minha prima eu não sei de nada, 
porque ela só veio falar comigo depois que me envolveram. 

Indagada sobre o teor das suas declarações na Delegacia, ela disse que não se lembrava. O 
Promotor começa a ler as declarações e ela vai confirmando, até o momento em que se lê o trecho em 
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que ela disse que Antônio de Zé Não lhe dava coisas, o que ela nega em juízo, negando, também, que 
tenha recebido algum pagamento de Valder. Ela continua narrando o seguinte: 

Vítima M.Z. dos S.: eu fui pega de surpresa no dia que fui depor; não tive nada com nenhum deles, 
eu tinha 12 anos na época; nunca tinha entrado nunca delegacia na época e estou aqui por causa dos 
outros; se fosse por minha causa, nem aí dentro eles não estavam; não tenho contato com a família 
dele e nem com ninguém; minha consciência pesou pra mim; estou grávida de 8 meses, vai fazer 8 
meses; o pai é João Paulo; nunca tive nenhuma relação com nenhum dos acusados e nenhum deles 
abusou de mim; eu estava nervosa e soltei essa mentira; eu sei que fui errada, porque eu menti, mas 
eu queria a prova de quem disse que eu tinha namorado com ele também; não sei de quem A.G. está 
grávida; nunca vi ela com namorado; queria saber quem me envolveu nessa história; alguém mandou 
me buscar, porque tinham envolvido meu nome; eu acusei Valdizão e me arrependo, porque eu menti 
para vocês todos; nunca fui ameaçada pela família deles; to esperando meu segundo filho; tive meu 
primeiro filho com 12 anos. 

Deve ser pontuado que, na fase policial, a vítima M.Z. confirmou que recebia coisas de Antô-
nio de Zé Não quando ela lhe pedia, mas que ele nunca “quis ter nada com a depoente; sempre a res-
peitou”. Disse que “ficou com Valdizão” há uns anos, uma única vez, em troca de dinheiro, detalhan-
do que “Valdizão lhe ofereceu R$ 100,00(cem reais) para manter relação sexual com a mesma; que 
o fato ocorreu na roça de Valdizão”. Assim como A.G., M.Z. disse que, na roça de Valdizão, não há 
casa construída e que “o ato sexual aconteceu no meio da plantação de maracujá e banana.” (fls. 52/53) 

Finalizando a análise do conjunto probatório, houve o interrogatório dos três Apelantes, que 
negaram as acusações. Antônio Gomes da Cruz relatou o seguinte:

Interrogatório de Antônio Gomes da Cruz: os fatos não são verdadeiros; não tive relações sexu-
ais com nenhuma das duas; não sei porque houve essa história; nunca ameacei nem Ana G.S.S e 
nem a mãe dela; não pretendo entrar com ação contra A.G. depois disso, por ela estar mentindo; ela 
nunca me pediu dinheiro, nunca, certeza; não confirmo isso que a vítima disse; ela nunca me pediu 
dinheiro; não sei porque ela inventou isso, não teve nenhum fato, nada; conheço os outros acusados 
(...); o povo falava que ela era uma mulher do mundo. 

Indagado se já se dispôs a fazer DNA, evita responder e, constrangido, diz que esse assunto 
“é com o advogado”. Indagado se ele se incomodava em fazer, também disse “é com o advogado”. 
Alertado que era ele quem estava sendo interrogado, disse que não tinha receio em fazer o exame, 
mas que não o fará. Então, o Promotor lhe pergunta por que ele não faria, já que não tem receio, e ele 
titubeia, responde “é com o advogado” e, ao final, diz que não que responder à pergunta.

Jalmiro Barbosa de Araújo apresentou narrativa semelhante à de Antônio, aduzindo que:

Interrogatório de Jalmiro Barbosa de Araújo: os fatos não são verdadeiros; eu não tive relações 
sexuais com nenhuma das duas; acho que essa história surgiu porque (trecho ininteligível, no qual 
parece que ele fala em roça, que o irmão da vítima teria furtado algo); vejo A.G. passando, porque a 
gente mora no mesmo lugar; acho que ela tem 14 ou 15 anos; nunca a vi com homem; conheço os pais 
da A.G. e M.Z.; não frequento a casa deles; A.G. nunca me pediu dinheiro, com certeza; se ela disse 
isso, ela tá mentindo; não sei quem é o pai do filho que ela teve; nunca ameacei de matar A.G. e nem 
a mãe; eu suspeitei do irmão dela, de uns bichos meus que ele carregou e eu acho que pode ter sido isso 
aí; não sei porque ela inventaria isso; conheço M.Z. de ver passando; nunca tive relações sexuais com 
ela; não sei se os outros acusados tiveram algo com ela; conheço os outros acusados, pois todos moram 
lá; nunca dei dinheiro a nenhuma das duas. 

O Apelante Jalmiro também foi questionado se estava disposto a fazer exame de DNA e, como 
fez Antônio, ele titubeou e respondeu “meu advogado”. Houve insistência e, ao final, ele disse que 
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não queria responder a essa pergunta. Indagado porque teria medo de fazer o exame, já que negou ter 
tido relações sexuais com A.G., não quis responder à pergunta. 

Por derradeiro, interrogado, Valder negou as acusações de estupro de A.G. e de M.Z., nos 
seguintes termos:

Interrogatório de Valder Barbosa da Silva: as acusações não são verdadeiras; acho que isso sur-
giu porque esse pessoal meio (trecho ininteligível); eu acho que isso tem a ver com a questão da roça, 
porque roça hoje é caro; conheço as duas de passar lá na roça; passo pela roça da mãe dela, ela dá bom 
dia, oferece café; elas são primas; ela nunca me pediu dinheiro, nenhuma das duas; elas inventaram 
isso porque a gente não aceita (trecho ininteligível); não tive relação sexual e nem abusei das vítimas; 
conheço os outros acusados; nunca ouvi falar de eles terem tido relação sexual com elas; o povo fala 
muito do comportamento delas lá, que elas namoravam com um e outro; não sei quem é o pai do filho 
de A.G.;, disse que é um rapaz pra lá; não sei a idade dela.

Questionado se ele podia fazer DNA, o Apelante também titubeou e respondeu “é com o ad-
vogado”. Indagado mais uma vez, apontou para o seu advogado. Pela terceira vez questionado, disse 
que não queria responder a essa pergunta, sendo que, ao final acaba dizendo que aceita fazer o exame. 

Ainda sobre os interrogatórios, eles foram indagados sobre a afirmação da vítima A. G. de 
que pedia dinheiro a eles e, como eles não davam, ela os denunciou. Eles negaram, afirmando que a 
menor nunca lhes pediu dinheiro.

Sobre o tema, cumpre pontuar que, em Inquérito, o Apelante Antônio, ao ser interrogado, 
disse que “G. andava no barraco do interrogado, pedindo dinheiro (...) que o interrogado dava em 
torno de R$ 5,00 (cinco reais) a G. (...) que há aproximadamente 02 meses, G. foi pedir dinheiro ao 
interrogando na casa da própria G.” (fls. 29/30)

Expostas todas as provas contidas nos autos, que foram minuciosamente analisadas por este 
Relator, a conclusão é de que é inequívoco que os Apelantes mantiveram relações sexuais com a me-
nor A.G. e, logo, cometerem o crime de estupro. Por outro lado, há dúvidas sobre a autoria do estupro 
que vitimou M. Z., devendo o Apelante Valder ser absolvido de tal imputação.

Especificamente sobre os estupros que vitimaram A.G., é verdade, como debate a Defesa, que 
a palavra da vítima tem especial relevo nos crimes de estupro, eis que, em regra, eles são cometidos 
na clandestinidade. Todavia, no caso concreto, a palavra da vítima foi contraditória, considerando-se 
as suas declarações em Inquérito e em Juízo, e há alguns elementos e algumas particularidades que 
precisam ser sobrelevadas.

Conforme já dito, as declarações judiciais da vítima foram gravadas e, logicamente, a percep-
ção sobre o comportamento da menor ao responder às perguntas influencia o julgador. Nesse contex-
to, conforme já pontuado alhures, em juízo, A.G., além de visivelmente constrangida, demonstra uma 
postura defensiva, repetindo, quase que automaticamente, algumas vezes, que mentiu, pois ficou com 
raiva dos Apelantes, pois eles não lhe davam dinheiro quando ela pedia.

Essa retratação, que inocentou os réus da acusação, contudo, sequer encontra respaldo nos interro-
gatórios. Como demonstrado, em juízo, eles disseram que A.G. nunca lhes pediu dinheiro, sendo que An-
tônio Gomes da Cruz, em Inquérito, confirmou que a menor lhe pedia dinheiro e que ele já havia lhe dado 
alguns valores. Então, não se pode acatar a versão judicial da vítima A.G. de forma ampla e sem ressalvas. 

Outro ponto que merece destaque é a preocupação da mãe e da irmã da menor em saber, não 
quem cometeu o delito de estupro contra sua filha e irmã, mas quem era o pai da criança. Sim, houve um 
delito, pois a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade quando apareceu grávida e, não podendo 
consentir com a prática de atos sexuais, fatalmente, podesse concluir que ela foi vítima de estupro1.

1 “Tratando-se de crime sexual praticado contra menor de 14 anos, a vulnerabilidade é presumida, independentemente de violência ou grave ame-
aça, bem como de eventual consentimento da vítima, o que afasta o crime de importunação sexual” (STF - Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, 
julgado em 26/11/2019, DJe 3/12/2019)”.
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Nessa linha intelectiva, cumpre pontuar, ainda, que a mãe da menor A.G., inicialmente, re-
petia que não sabia de nada, que a sua filha nunca lhe disse nada, que nunca soube, dela, que teria 
havido um estupro e quem seriam os seus autores. Contudo, ela acompanhou A.G. em suas primeiras 
declarações em Inquérito. Logo, ela ouviu, sim, de sua filha, os relatos sobre o estupro.

Há contradição, também, no depoimento da irmã da menor, Elinaide, que disse que não viu 
A. G. conversando com as Conselheiras Tutelares, que, no entanto, afirmaram que Elinaide estava 
presente e que era ela quem fazia as perguntas à sua irmã, pois a vítima tinha confessado os abusos 
à Elinaide, quando se descobriu a gravidez. Essa informação, aliás, consta do Relatório de fls. 10/11, 
elaborado pelas referidas Conselheiras. 

Sobre a postura da mãe da vítima A.G. e da sua irmã, assim como da menor em juízo, é im-
portante levar em consideração a fragilidade social e econômica e, talvez, psicológica, de todas elas. 
Trata-se de uma família que tem à frente mulheres, trabalhando na lavoura, cujos vizinhos eram ho-
mens e sem aparentes problemas na comunidade. 

Os estupros foram descobertos quando a vítima possuía 12 (doze) anos de idade e, pelo que 
se extrai dos autos, somente houve emprego de violência física uma vez, pelo Apelante Antônio. Nas 
demais oportunidades, a ofendida, embora, repise-se, não pudesse consentir com o ato sexual, ia vo-
luntariamente aos locais onde os crimes ocorreram e a relação sexual já ocorria sem violência física, 
em troca de R$ 10,00 (dez reais), R$ 20,00 (vinte reais) ou promessas não cumpridas de pagamento. 

Aos olhos de uma comunidade simples, em um contexto global de machismo e de sexismo, 
A.G. pode ter sido vista, não como vítima, mas como alguém que aceitou manter relações sexuais 
com homens mais velhos em troca de dinheiro. Então, a partir do momento em que ela denuncia esses 
homens, todos casados, trabalhadores, sem conhecidos históricos criminais, ela expõe às autorida-
des públicas situações que, infelizmente, são comuns em muitos locais do Brasil, por não se admitir, 
como deve ser, que crianças e adolescentes menores de 14 (quatorze) anos não podem consentir com 
a prática de atos sexuais.

No caso em apreciação, repise-se que consta do Relatório de Visita Domiciliar de fls. 12 que 
A. G. estava “muito assustada, afirmou querer que os criminosos paguem pelo que fizeram e disse 
‘ter medo deles me matarem’”. Consta ainda, que a menor disse que se sentia “apontada” na comuni-
dade, com desejo de se matar e que ela apontaria os “criminosos no depoimento em juízo.”

A questão da presunção de vulnerabilidade da vítima já foi e ainda é muito debatida na dou-
trina, na jurisprudência e, obviamente, nos meios sociais, mesmo após as alterações trazidas pela Lei 
12.015/2009, que, ao mudar a redação do crime de estupro de vulnerável, não era para deixar quais-
quer dúvidas acerca do tema. Aliás, para elidir quaisquer dúvidas, ao menos no campo jurispruden-
cial, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 593, no seguinte sentido: “O crime de estupro de 
vulnerável configura-se com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, 
sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, experiência sexual an-
terior ou existência de relacionamento amoroso com o agente”. O entendimento sumulado também 
foi pacificado em sede de Recurso Especial Representativo de Controvérsia, cabendo o destaque de 
um trecho do julgamento:

“(...) 7. A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem 
ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos seg-
mentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados. No caso de crianças 
e adolescentes com idade inferior a 14 anos, o reconhecimento de que são pessoas ainda imaturas 
- em menor ou maior grau - legitima a proteção penal contra todo e qualquer tipo de iniciação 
sexual precoce a que sejam submetidas por um adulto, dados os riscos imprevisíveis sobre o desen-
volvimento futuro de sua personalidade e a impossibilidade de dimensionar as cicatrizes físicas e 
psíquicas decorrentes de uma decisão que um adolescente ou uma criança de tenra idade ainda não 
é capaz de livremente tomar. 
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8. Não afasta a responsabilização penal de autores de crimes a aclamada aceitação social da con-
duta imputada ao réu por moradores de sua pequena cidade natal, ou mesmo pelos familiares da 
ofendida, sob pena de permitir-se a sujeição do poder punitivo estatal às regionalidades e diferen-
ças socioculturais existentes um país com dimensões continentais e de tornar irrita a proteção legal 
e constitucional outorgada a específicos segmentos da população.
9. Recurso especial provido, para restabelecer a sentença proferida nos autos da Ação Penal n. 
0001476-20.2010.8.0043, em tramitação na Comarca de Buriti dos JLopes/PI, por considerar que o 
acórdão recorrido contrariou o art. 217-A do Código Penal, assentando-se, sob o rito do Recurso Es-
pecial Repetitivo (art. 543-C do CPC), a seguinte tese: Para a caracterização do crime de estupro de 
vulnerável previsto no art. 217-A, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal 
ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. O consentimento da vítima, sua 
eventual experiência sexual anterior ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a 
vítima não afastam a ocorrência do crime.” (REsp 1480881/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI 
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 10/09/2015) - grifos deste Relator. 

Todavia, ainda, assim, não é difícil encontrar sentenças absolutórias em casos semelhantes, 
nos quais vítimas de 12 (doze) ou 13 (treze) anos de idade mantêm relações sexuais com homens adul-
tos, muitas vezes com diferenças de idades significativas (como no caso concreto). Ainda há quem 
defenda, e não apenas no meio jurídico, que menores de 14 (quatorze) anos de idade podem consentir 
com a prática de atos sexuais, mesmo que tais atos sejam com homens adultos e muito mais velhos.

No caso em apreciação, além da confessada fragilidade econômica da família da vítima A.G., 
é necessário pontuar a sua fragilidade social, que pode ser aferida pelo seu constrangimento quando 
foi ouvida em juízo, pela demonstração de preocupação da sua mãe e da sua irmã em saber quem era 
o pai e não quem era o estuprador e, sobretudo, pelo depoimento da irmã Elinaide.

Conforme já exposto, a Juíza a quo ressaltou, em sua sentença, que a testemunha Elinaide com-
pareceu em Juízo, informalmente, para comunicar que vinha sofrendo ameaças. Ademais, consta de 
seu depcimento policial o seguinte: “após a prisão dos Autores a população local tem se manifestado 
negativamente, defendendo os Autores; que a sua genitora vive numa situação difícil financeiramente; 
que está com receio do que possam fazer com a depoente e sua irmã, em razão da prisão.” (fls. 51) 

Então, diante do incompleto desenvolvimento psicológico da vítima, das ameaças relatadas 
nos autos, da aparente não aceitação da comunidade local da denúncia contra homens trabalhadores, 
é comum que vítimas nunca denunciem os estupros ou, ainda, que se retratem e inocentem seus algo-
zes, para que não sejam julgadas pela comunidade em que vivem. Sobre o tema, interessante julgado 
do Superior Tribunal de Justiça cita a “síndrome do segredo” que acomete vítimas de estupro, so-
bretudo se crianças e adolescentes e quando o crime é cometido por familiares ou conhecidos, como 
ocorreu no caso concreto:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. SÚMULA 284/STF. DECRETO CON-
DENATÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA CON-
SUNÇÃO. SÚMULA 7/STJ. VIOLÊNCIA SEXUAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AGRAVO REGIMEN-
TAL NÃO PROVIDO. 
(...) 2. Quanto à alegação de que não há provas suficientes à condenação, verifica-se que as instâncias 
ordinárias, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, 
bem como mediante a análise soberana do acervo fático-probatório dos autos, entendeu que restou 
devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime. Nesse contexto, a absolvição do 
acusado baseada na insuficiência de provas, demandaria necessariamente nova análise do conjunto 
fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a 
Súmula 7/STJ. 
3. Do mesmo modo, a desconstituição do entendimento firmado no acórdão recorrido de que o crime 
foi cometido em continuidade delitiva, demandaria necessariamente a incursão no contexto fático e 
probatório dos autos, o que, como visto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
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4. “A averiguação da existência ou não do nexo de dependência entre as condutas, capaz de afirmar 
pela incidência ou não do princípio da consunção, esbarra no óbice da Súmula 07 desta Corte, na me-
dida em que exige incursão na matéria fático-probatória dos autos, o que é inviável na via especial.” 
(REsp 810.239/R5, Rel, Min. GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJ 09/10/2006).
Quanto à suscitada divergência jurisprudencial, cumpre asseverar que o entendimento jurispruden-
cial, segundo o qual “nos crimes contra os costumes, a palavra da vítima é de suma importância para 
o esclarecimento dos fatos” não se aplica na espécie, notadamente quando o decreto condenatório 
encontra-se fundamentado em outros meios de provas, tais como os depoimentos das testemunhas em 
juízo e o exame de corpo de delito. 
5. “Fenômeno bastante comum em casos de violência sexual intrafamiliar é o da “síndrome do segre-
do”, que ilustra o modo pelo qual crianças e adolescentes vitimados (e até mesmo as famílias) permane-
cem silêncio, diante da fragilidade física, e principalmente psicológica, podendo, até mesmo, incorrer 
em retratação do que um dia foi revelado.” (REsp 1.066.724/DF, Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 
SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 05/05/2014). 6. Por fim, nos termos 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”. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 951.071/
PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul também já se utilizou da “síndrome do segredo”, 
para manter a condenação de um acusado por estupro, mesmo tendo havido retratação judicial da vítima:

“APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPROS DE VULNERÁ-
VEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 565 DO CÓDI-
GO DE PROCESSO PENAL.
(…) ELEMENTARES DEMONSTRADAS. RETRATAÇÃO JUDICIAL. SÍNDROME DO SE-
GREDO. PROVA ORIUNDA DO INQUÉRITO POLICIAL. VALORAÇÃO. POSSIBILIDA-
DE. CONDENAÇÃO MANTIDA. O acervo probatório revela a existência material e a autoria dos 
delitos de estupro de vulnerável previstos no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Demonstra que o 
acusado, prevalecendo-se da relação de coabitação e fazendo uso de sua autoridade como padrasto da 
vítima, aproveitou-se da indefensibilidade da enteada que, à época, tinha entre 08 e 09 anos de idade, 
e constrangeu-a à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, estes consistentes em fe-
lação e em coito anal, com o que logrou desafogar sua deturpada libido. Fenômeno comum em casos 
de violência sexual intrafamiliar é o da “síndrome do segredo”, que ilustra o modo pelo qual crianças 
e adolescentes vitimados (inclusive as famílias) permanecem em silêncio diante da fragilidade física 
e, principalmente psicológica, podendo incorrer, até mesmo, em retratação do que um dia foi reve-
lado (REsp 1.066.724/DF, Rel. o Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 
24/04/2014, DJe 05/05/2014).
Na hipótese dos autos, indubitável que o descrédito e a persuasão da genitora influíram dire-
tamente na decisão da infante, quando da sua oitiva pretório por meio do sistema de depoi-
mento sem dano, em desmentir os abusos sexuais experienciados, além de frisar a saudade que 
sente do algoz. Daí conferir especial relevância ao relato que ofertou na etapa inquisitorial, 
sobretudo se tratando de crimes praticados longe do olhar de terceiros, podendo-se extrair 
valiosos dados quanto à dinâmica dos eventos delitivos. Substrato que, por aproximar o jul-
gador da reconstituição processual do fato, haja vista ter sido confirmado pelo depoimento de 
professoras, do conselheiro tutelar e de psicóloga que atenderam a inimputável, prepondera 
sobre as teses defensivas oferecidas juízo, sendo que, para desqualificar seu conteúdo, necessárias 
informações que realmente incutam dúvida no magistrado, tanto inocorrendo na espécie. Ônus não 
implementado pela defesa técnica nos moldes do que dispõe regra contida no artigo 156 do Código 
de Processo Penal. Possibilidade de o juiz encontrar embasamento para a prolação da sentença 
condenatória também em elementos oriundos da etapa apuratória, ainda que não renovados 
integralmente à luz do contraditório e da ampla defesa, desde que, como em concreto, venham 
corroborados por dados igualmente colhidos na fase judicializada. Inteligência do artigo 155 
do Estatuto Penal Adjetivo. Inicial presunção de inocência derruída ao longo do devido processo, 
observadas as garantias constitucionalmente postas em benefício do réu. Condenação mantida e 
pleito absolutório rechaçado. (...) PRELIMINAR REJEITADA. APELO DESPROVIDO.” (Apelação 
Crime, Nº 70078335007, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa 
Piazzeta, Julgado em: 29-08-2018) — grifos deste Relator.
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Explicitando a citada “síndrome do segredo”, cite-se ensinamento da Doutora em Psicologia 
Cátula Pelisoli, extraída de matéria do sítio eletrônico Uol2.

“O silêncio dessas vítimas é fruto de um fenômeno complexo. Não existe um motivo único pelo qual 
elas não falem. Quando o abuso acontece por parte de um conhecido ou de uma pessoa próxima da 
vítima, a síndrome é mais comum, dizem os especialistas. “A vítima tem medo de que as consequências 
para o pai, o irmão ou o marido sejam ruins. Outro medo bastante recorrente é o de que, se decidir 
contar, ninguém vai acreditar nela”, explica Cátula Pelisoli, psicóloga e doutora em psicologia, tam-
bém pela UFRG.

A matéria acrescenta que “Outros fatores compõem o quadro perverso do silêncio. Em muitos 
casos, existem ameaças por parte do abusador, vergonha da vítima pelo que aconteceu, e dependên-
cia financeira e emocional de quem perpetrou a violência.” 

Por derradeiro, é de suma importância destacar o comportamento dos Apelantes quando inda-
gados acerca da realização de exame de DNA.

De fato, como afirmou a Defesa, na Resposta à Acusação dos réus, consta pedido de realiza-
ção de exame de DNA (fls. 101). Após a realização da última audiência de instrução, a douta Magis-
trada, então, deferiu a produção de prova pericial, determinando que a Secretaria providenciasse os 
kits para a realização do exame solicitado (fls. 251). Em seguida, a Defesa dos Recorrentes peticionou, 
desistindo do requerimento de realização do exame em comento, por uma questão de “celeridade.” 

Ademais, os Apelantes, em Juízo, embora tenham negado, com veemência, a manutenção de 
relações sexuais com a vítima, titubearam quando foram indagados sobre a realização de exame de 
DNA, mesmo com a explicação de que o exame era custeado pelo poder público. 

Assim, diante da negativa dos Recorrentes e do pedido de desistência formulado pela Defesa, 
a conclusão é de que a prova pericial não foi produzida, não por fragilidade da acusação, mas por 
opção defensiva. 

Muito embora a conclusão do exame de DNA, caso negativo, não exculpasse, de forma ime-
diata, os Apelantes da imputação, seria uma prova importante a favor dos réus, já que eles negaram a 
prática de atos sexuais e, logo, tinham certeza de sua inocência.

Por tudo quanto exposto, a conclusão deste Relator é de que A.G. foi estuprada por Antônio 
Gomes da Cruz, Jalmiro Barbosa de Araújo e Valder Barbosa da Silva, eis que as relações sexuais 
foram cometidas quando a vítima era menor de 14 (quatorze) anos de idade. 

Destarte, consoante exposição e valoração das provas acima, não se pode falar em ofensa ao 
art. 155 do Código de Processo Penal, pois a sentença não foi lastreada tão somente nas declarações 
da vítima em Inquérito. Como já debatido, além de tais declarações terem sido confirmadas, em juí-
zo, pelas Conselheiras Tutelares, pela Delegada e pelo Escrivão da Polícia Civil, outros elementos de 
prova levam à conclusão inequívoca de que os fatos, contra a vítima A. G., se deram na forma narrada 
na Denúncia.

Especificamente em relação à continuidade delitiva, a sentença exasperou a pena dos três 
Apelantes em 1/6 (um sexto), na forma do art. 71 do Código Penal. Ou seja, a sanção de cada um dos 
réus foi acrescida na fração mínima prevista em lei, o que já seria possível em caso de ocorrência de 
dois estupros, exemplificativamente. 

No caso dos autos, pelas provas acima já aludidas, não há qualquer dúvida de que, cada um 
dos Apelantes, manteve relações sexuais com a menor A.G. em diversas oportunidades, ora pagando-
-lhe quantias em dinheiro, ora apenas prometendo-lhe tais quantias. 

2 https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2018/05/20/sindrome-do-silencio-por-que-vitimas-de-abuso-eviolencia-ficam-caladas.
htm?cmpid=copiaecola.
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As declarações da vítima na fase policial - que não foram descartadas, conforme já debatido 
— aliadas aos depoimentos de sua irmã (também em Inquérito) e aos depoimentos das Conselheiras 
Tutelares, Assistente Social, Escrivão e Delegada da Polícia Civil, comprovam a existência de mais de 
um crime e, logo, justificam a incidência do art. 71 do CP.

O voto, portanto, é pela manutenção da condenação dos três Apelantes pela prática do crime 
previsto no art. 217-A c/c art. 71, ambos do CP, contra a vítima A.G.

Em relação à vítima M. Z. e a imputação que recai sobre o Apelante Valder Barbosa da Silva, 
entende-se que, embora haja evidências, não há provas suficientes de ter sido ele o autor do estupro.

Também cabe registrar que a vítima vive em situação de vulnerabilidade, que se mostrou mui-
to constrangida em audiência, mas a sua retratação em Juízo não pode ser ignorada, por ausência de 
outros elementos de prova que atestem a autoria. 

No caso em análise, não há notícias, nos autos, acerca de atendimento da vítima M.Z. feito pe-
las Conselheiras Tutelares ou pela Assistente Social ouvidas em juízo. Logo, as referidas testemunhas 
não ouviram, da menor, sobre a autoria do delito. 

O escrivão da Polícia Civil, do mesmo modo, não fez referências às declarações da vítima 
M.Z., apenas relatando que a vítima Ana G.S.S havia citado a situação de uma prima, que teria man-
tido relações sexuais com Valder em troca de R$ 100,00 (cem reais). 

A Delegada de Polícia, embora tenha se recordado de ter ouvido a vítima em questão, não 
detalhou sobre o que ouviu dela, limitando-se a dizer, sem muita certeza, que M.Z. teria sido desvir-
ginada por alguém e que teria um filho. 

Por fim, a mãe da vítima relatou que ouviu de sua filha que Valder não a teria estuprado.
Sendo assim, em relação ao crime que teve como vítima M.Z., embora não haja dúvidas de 

que ela foi estuprada (pois não tinha capacidade para consentir com relação sexual), não há provas 
concretas e indeléveis de dúvida de que o Apelante Valder seja o autor do delito. 

Dessa forma, o voto é pela absolvição de Valder Barbosa da Silva da imputação de ter pratica-
do o crime previsto no art. 217-A do CP contra a vítima M.Z.

3. Correção da pena-base:

Os Apelantes sustentam que a pena-base, para todos os três, foi aumentada com fulcro em 
argumentos inidôneos e pedem, assim, a sua correção. 

Analisando-se a sentença condenatória, vê-se que a pena-base dos três Recorrentes foi fixada 
em 09 (nove) anos de reclusão, após terem sido desvalorados os vetores culpabilidade e consequências 
do crime. Como os fundamentos que justificaram o recrudescimento da basilar, nos três casos, foram 
os mesmos, a análise será conjunta. 

Segundo a sentença, a culpabilidade transcende ao tipo e se releva intensa, pois os acusados 
teriam se aproveitado do estado de vulnerabilidade da vítima e de sua família para satisfazer a lascí-
via, através de promessas de pagamento à menor. 

Ora, não há qualquer dúvida de que as relações sexuais impostas à vítima se concretizaram 
após os Apelantes terem oferecido valores em dinheiro em troca, o que fazia com que a vítima fosse, 
voluntariamente, aos locais onde os crimes ocorriam, sem impor resistência (ainda que a resistência 
nem seja elementar do tipo, por se tratar de estupro de vulnerável). Também é incontroverso que a 
vítima e a sua família são pessoas que passam por dificuldades financeiras, tendo havido, inclusive, 
demonstração de preocupação com a chegada de um bebê na família.

Assim, comprovada a vulnerabilidade econômica da vítima e de sua família e que tal 
circunstância facilitou a ação dos Apelantes, O recrudescimento da basilar, de cada um deles, 
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revela-se justo e necessário. Em situação semelhante, assim já se posicionou o Superior Tribunal 
de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RE-
GIME PRISIONAL FECHADO. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A motivação declinada para a fixação do regime prisional fechado não pode ser tida como inidô-
nea, pois o modus operandi do crime, qual seja, a oferta de dinheiro e presentes a menor em situa-
ção de pobreza em troca de favores sexuais, evidencia sua maior gravidade, não sendo a fixação do 
meio mais gravoso lastreada apenas na natureza hedionda do delito do art. 217-A do CP. 2. Não há 
falar em reformatio in pejus, pois é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para 
manter a dosimetria fixada em primeiro grau, desde que se valha de elementos contidos na sentença 
condenatória e não agrave a Situação do réu.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 590.350/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUIN-
TA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020) — grifos deste Relator. 

Pelas razões expostas, deve ser mantida a valoração negativa atribuída ao vetor culpabilidade 
para os três Apelantes. 

Já em relação ao vetor consequências do crime, o pleito da defesa merece acolhimento. 
A sentença considerou que as consequências do delito foram gravosas, “vez que o trauma psi-

cológico imposto à vítima é intenso, concreto, desumano e lhe acompanhará certamente pelo resto 
da vida, trazendo-lhe distúrbios relacionados a sua vida afetiva/sexual, posto que, desde tenra idade, 
foi submetida diariamente à violência perpetrada pelo acusado.” 

Embora seja incontroverso que se trata de delito grave e que, na grande maioria das vezes, pro-
voca traumas psicológicos nas vítimas, estes argumentos, por si sós e dissociados de provas concretas, 
não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 

Não houve qualquer relato, nos autos, acerca de possíveis traumas, que extrapolem os natu-
rais do tipo penal, vivenciados pela vítima. Com efeito, não há relatórios psicológicos e nem notícias 
fornecidas pelas vítimas ou pelas testemunhas que possam alicerçar a afirmação contida na sentença. 
Nessa mesma linha de ideias, também já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do 
agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material cu 
moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. In casu, as pos-
síveis consequências negativas que o delito causará à vítima, como citado na sentença, caracteriza-se 
como circunstância inerente ou comum aos delitos de estupro, do mesmo modo que a “enorme chaga 
psíquica deixada na vítima”, foi explicitada no aresto impugnado sem que tenha sido demonstrada, de 
forma concreta sua existência, não justifica a majoração da reprimenda na primeira fase da dosimetria. 

(...) 8. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de afastar a consideração das consequ-
ências do crime como circunstância desfavorável e reduzir a pena imposta ao paciente para 7 anos 
de reclusão, mantido o regime prisional fechado.” (HC 452.738/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 12/08/2020) 

Dessa forma, deve ser excluída, em favor dos três Apelantes, a valoração negativa atribuída ao 
vetor consequências do crime. 

Como o aumento operado na sentença foi de um ano e era lastreado em dois vetores do art. 
59 do CP, mantido apenas um vetor negativamente valorado, o aumento da pena-base, para guardar 
proporcionalidade e não incorrer em reformatio in pejus, deve ser de 06 (seis) meses. 

Assim, a pena-base, de cada um dos Apelantes, deve ser corrigida e fixada em 08 (oito) anos 
e 06 (seis) meses de reclusão.
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Não houve incidência de agravantes e atenuantes e nem de causas de aumento e de diminuição. 
Comprovada a continuidade delitiva, consoante já debatido, deve ser mantido o acréscimo 

de 1/6 (um sexto) realizado na sentença. Então, para cada um dos Apelantes, deve ser imposta uma 
sanção de 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial fechado, em 
obediência ao art. 33, S 2º, alínea ‘a’ do Código Penal.

4. Gratuidade Judiciária:

Quanto ao pleito de concessão da Gratuidade Judiciária, entende-se que este não deve 
ser conhecido. 

Registre-se que, diante do que dispõe o art. 804 do Código de Processo Penal c/c o art. 98, 
parágrafos 2º e 3º do Código de Processo Civil, deve a sentença condenar nas custas o sucumbente, 
ainda que este seja assistido pela Defensoria Pública ou beneficiário da justiça gratuita, podendo, 
entretanto, ficar suspensa a exigência do pagamento, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após avaliação 
das condições econômico-financeiras do condenado pelo Juízo da Execução Penal, e findo o referido 
prazo, ficará prescrita a obrigação.

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

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

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

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

5. Prequestionamento:

Por fim, os Apelantes prequestionam 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 argiúidas 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 em-
bargado, 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, nes-
te 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 — 12 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 sen-
tença 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 em parte da Apelação, afastar a preli-
minar e, na parte conhecida, julgá-la parcialmente provida, para absolver, na forma do art. 386, inciso 
VII do CPP, Valder Barbosa da Silva da acusação de estupro em relação à vítima M.Z. e para, em 
relação ao delito contra A.G., corrigir, em favor dos três Apelantes, a dosimetria da pena, excluindo 
o desvalor atribuído ao vetor consequências do crime, mantendo-se a sentença em seus ulteriores 
termos. Para cada um dos Recorrentes, deve ser imposta uma pena final de 09 (nove) anos e 11 (onze) 
meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 

Ex positis, acolhe esta Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justi-
ça da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se CONHECE EM PARTE, AFASTA-SE A 
PRELIMINAR E, NA PARTE CONHECIDA, JULGA-SE PARCIALMENTE PROVIDA A 
APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS APELANTES, para absolver Valder Barbosa da Silva 
da acusação de estupro da vítima M.Z.S. e para, em relação ao delito que teve como vitima A.
G.S.E., corrigir a pena-base dos três Apelantes.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0503181-27.2019.8.05.0274. Segunda Câmara Criminal – Primei-
ra Turma Criminal. Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 11/11/2011).

PENAL. 02 (DUAS) INFRAÇÕES PENAIS: ARTIGO 147, CAPUT, DO CPB, 
E 24-A DA LEI Nº. 11.340/2006. 1. PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA 
ABSOLVIÇÃO COM BASE NA CONSUNÇÃO. IMPROVIMENTO. CRIMES 
AUTÔNOMOS E INDEPENDENTES. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE 
CONTEÚDO-CONTINENTE. PRECEDENTES DO TJBA. 2. PEDIDO DE 
MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMEN-
TO PARCIAL. 2.1. PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA INIDONE-
AMENTE. INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE PROFISSIONAL HABILITADO. 
2.2. MOTIVOS DO CRIME ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. INFRAÇÃO 
PENAL COMETIDA PELO INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RE-
LACIONAMENTO. JUSTIFICATIVA QUE COISIFICA A MULHER PROVO-
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CADO PELO SENTIMENTO DE POSSE. 2.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRI-
ME ACERTADAMENTE VALORADAS. TEMOR GERADO NA VÍTIMA DE 
SAIR DE CASA. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA PARA IR 
A RUA. 2.4. MANUTENÇÃO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, F, DO CP. 
INFRAÇÃO PENAL PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTI-
CA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. 2.5. ATENUANTE DA CONFISSÃO 
ESPONTÂNEA RECONHECIDA. APELANTE ASSUME A PRÁTICA DOS 
FATOS. 3. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA DO CRIME DE 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PARCIAL PROVIMEN-
TO. 3.1) PERSONALIDADE DO AGENTE VALORADA INIDONEAMENTE. 
INEXISTÊNCIA DE LAUDO DE PROFISSIONAL HABILITADO. 3.2. MOTI-
VOS DO CRIME ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. INFRAÇÃO PENAL 
COMETIDA PELO INCONFORMISMO COM O TÉRMINO DO RELACIO-
NAMENTO. JUSTIFICATIVA QUE COISIFICA A MULHER PROVOCADO 
PELO SENTIMENTO DE POSSE. 3.3. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME ACER-
TADAMENTE VALORADAS. TEMOR GERADO NA VÍTIMA DE SAIR DE 
CASA. NECESSIDADE DE AUXÍLIO DE OUTRA PESSOA PARA IR A RUA. 
3.4. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. APE-
LANTE ASSUME A PRÁTICA DOS FATOS. 4. CONCLUSÃO: CONHECI-
MENTO E PROVIMENTO PARCIAL. 

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503181-27.2019.8.05.0274, da 
Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, 
sendo Apelante Roberto Severo da Silva e Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE 
e PROVER PARCIALMENTE o recurso de Apelação interposto, alterando-se a Pena Total para 
06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, sendo de: (i) 01 (um) 
mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção quanto ao delito de Ameaça; e de (ii) 04 (quatro) meses e 17 
(dezessete) dias de detenção, em relação ao crime de Descumprimento de Medidas Protetivas, nos 
termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por Roberto Severo da Silva, em face de 
sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da ação penal em epigrafe. 

Narrou a inicial (fls. 01/03), in verbis:

“Segundo consta do Inquérito Policial anexo, no dia O9 de janeiro de 2019, por volta das 19h32min, 
o denunciado ameaçou sua ex-companheira CÉLIA BARBOSA DOS SANTOS BRITO de lhe cau-
sar mal injusto e grave, por meio de ligações oriundas dos nºs (77) 98843-3440 e 98829-2541), 
pertencentes ao denunciado e sua genitora, afirmando para a vítima que ela “iria ver como a banda 
toca” , que “iria quebrar o pescoço da vítima”, que “se eu te pegar na rua e se você arrumar outro eu 
te mato” , xingando-a, ainda, de puta e vagabunda e dizendo que a casa dela teria virado um brega 
. Consta dos autos que o Denunciado não aceita o fim do relacionamento de 10 anos com a vítima, 
estando separados há seis meses, e tem ciúmes do atual companheiro da mesma.” 
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Ainda, com tais atitudes, o denunciado descumpriu medidas protetivas deferidas por este Juízo no 
bojo dos Autos Nº 0304081-28.2018, dentre elas a que determinava a proibição de contato com a 
sua excompanheira CÉLIA BARBOSA DOS SANTOS BRITO, tendo, inclusive, na ocasião das 
ligações afirmado para a vítima: Estou perto de você, duvida que vou ai para ver o que você está 
fazendo? Nós dois ainda vamos nos bater na rua e eu te pego, não tenho medo de medida protetiva 
(decisão interlocutória e mandado de intimação em anexo).” 

Por tais fatos, restou o Apelante denunciado nos termos dos artigos 147 do CP e 24-A da Lei 
nº 11.340/2006.

A exordial foi recebida em 14 de maio de 2019 (fl. 42). 
Ultimada a instrução criminal, a sentença foi prolatada em 02 de setembro de 2019 (fls. 

121/129). O recorrente foi condenado nos crimes tipificados nos artigos 147 do CP e 24-A da Lei nº 
11.340/2006. A pena foi fixada no patamar de 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, 
sendo de (i) 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção em relação ao crime de ameaça, e de (ii) 05 
(cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção quanto ao delito de Descumprimento de Medidas Pro-
tetivas, a ser cumprido em regime aberto. Por fim, o direito de recorrer em liberdade foi concedido. 

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação, com razões apresentadas às fls. 144/153, 
requerendo: (i) a absolvição do apelante pela aplicação do princípio da consunção, para que o delito 
de descumprimento de medida protetiva seja absorvido pelo crime de ameaça; (ii) modificação da 
pena-base, para a retirada da valoração negativa da personalidade do agente, das consequências do 
crime e dos motivos da infração penal; e (iii) modificação da pena-intermediária, para o afastamento 
da agravante do artigo 61, II, “f” do CP, bem como para o reconhecimento da atenuante da confissão 
espontânea. Por fim, prequestionou-se os seguintes dispositivos: art. 59, incisos XLVI, LIV, LV, art. 
93, inciso IX, art. 102, 105, todos da CR/88; arts. 381, 386, incisos III e VII, 387, 563, 564, inciso IV, 
593, inc. I, 600, todos do CPP; arts. 33, 59, 61, II, “f”, 66, 67, 68, caput, 70 do Código Penal.

Nas contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos do apelo manejado, requeren-
do o seu conhecimento e improvimento (fis. 161/169). 

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso in-
terposto, para que a pena-base seja modificada, bem como para o reconhecimento da atenuante da 
confissão espontânea.  

VOTO

Conhece-se do recurso interposto, eis que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a 
sua admissibilidade. 

Passa-se à sua análise.

DA CONSUNÇÃO 

A Defesa pleiteou o reconhecimento do princípio da consunção. 
Sem razão. 
O princípio da consunção é instrumento jurídico que objetiva solucionar a existência de con-

flito aparente de normas no âmbito do Direito Penal. 
Entretanto, não há o que se falar em conflito de normas entre o crime do artigo 147 do CP e o 

delito previsto no artigo 24-A da Lei Maria da Penha. Isso porque essas infrações penais são autôno-
mas e independentes, de modo que, entre elas, não existe vínculo ou liame de todo e parte, continente 
e conteúdo, minus e plus, inteiro e fração. 
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Sobre o princípio da consunção, Juarez Cirino dos Santos afirma:

“O critério da consunção resolve o conflito aparente entre tipo consumidor e tipo consumido: o con-
teúdo de injusto do tipo principal consome o conteúdo de injusto do tipo secundário porque o tipo 
consumido constitui meio regular (não necessário) de realização do tipo consumidor43 ou o tipo con-
sumido não está em relação de necessidade lógica (como na especialidade ou na subsidiariedade), mas 
em relação de regularidade fenomenológica com o tipo consumidor44 (lex consumens derogat legi 
consumptae) (Santos, Juarez Cirino dos Direito penal : parte geral I Juarez Cirino dos Santos. - 6. 
ed., ampl. e atual. - Curitiba, PR : ICPC Cursos e Edições, 2014. Pág. 418)”

Inclusive, esta Egrégia Corte já decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. 
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CON-
DENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE 
DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE MERECE ESPECIAL RELE-
VO. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIME-
TRIA. ACOLHIMENTO EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
[..] 
4. Impossibilidade de aplicação do princípio da consunção, dada a ausência de relação consunti-
va, de meio e fim, entre as infrações penais, ainda que praticadas por um mesmo agente, dentro 
de um único contexto fático, sobretudo porque os delitos previstos no art. 147 do Código Penal e 
art. 24-A da Lei 11.340/06 são autônomos e independentes.
(Classe: Apelação, Número do Processo: 0504386- 91.2019.8.05.0274,Relator(a): ICARO ALMEIDA 
MATOS, Publicado em: 07/07/2021) 

ACÓRDÃO 
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL E ART. 
24-A, CAPUT, DA LEI Nº 11.340/06. PENAS DE 01 (UM) ANO, 06 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) 
DIAS DE DETENÇÃO, EM REGIME ABERTO. L...] 
CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JU-
DICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA SÃO CRIMES DIVERSOS, 
COM CONDUTAS DIVERSAS. APELANTE, PARA CONSUMÁ-LOS, PRIMEIRO SE APRO-
XIMOU DA VÍTIMA E DEPOIS PROFERIU AMEAÇA. NÃO CONSUMOU O CRIME DE DES-
CUMPRIMENTO QUANDO A AMEAÇOU, MAS CONSUMOU QUANDO DELA SE APRO-
XIMOU. APELO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.(Classe: Apelação, Número do Processo: 
0505481-93.2018.8.05.0274, Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ, Publicado 
em: 06/03/2020).

Ante o exposto, nega-se provimento ao pleito. 

DA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE AMEAÇA 

A Defesa pleiteou a modificação da dosimetria. Em relação à pena-base, requereu a retirada 
da valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime. Já quanto a pena-in-
termediária, postulou o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f” do CP, bem como o reconheci-
mento da atenuante da confissão espontânea. 

Com razão parcial. 
A Autoridade Judiciária realizou a dosimetria da pena da seguinte forma (fls. 126/129):
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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 entrar em contato telefônico com a vítima e, na ocasião, ofendê-la e ame-
açá-la, a despeito da existência de Medidas Protetivas contra o referido, com expressa proibição de 
aproximação e contato com a ofendida. Contudo, não se observa considerável grau de culpabilidade da 
conduta a ensejar a exacerbação da pena. 
O réu é tecnicamente primário, a despeito de responder a outra ação penal, por evento ainda mais 
recente. A conduta social do increpado não dispõe de muitas informações, sendo certo que possuía 
atividade laboral constante e formal, pelo que não deve ser avaliada na construção da pena. Acerca da 
personalidade do agente, por todo o acima exposto, temos, ao revés, um perfil violento no trato com 
a vítima, havendo notícias de comportamento agressivo, durante e após o término do relacionamento, 
mesmo em sabida vigência de Medidas Protetivas de Urgência, o que demonstra capacidade de utilizar 
expedientes de força excessiva para imposição de seus desejos e reação violenta a circunstâncias de 
conflito, além de recalcitrância para descumprimento de comandos judiciais, devendo ser apreciado 
negativamente na formação da pena. 
Os motivos teriam se relacionado a aparente e inadmissível tentativa de controle da ofendida, de in-
conformismo com o fim do relacionamento, incompatível com os valores acolhidos em nossa ordem 
constitucional e no atual momento civilizatório, que exige avaliação negativa na construção da pena. 
As circunstâncias do crime não apresentam elementos destacáveis, a exigir tratamento mais rigoroso 
na formação da pena. 
Por fim, as consequências do crime foram explicitadas pela ofendida, que narrou grande temor das promes-
sas de mal injusto e grave, que lhe impeliram a buscar auxílio de outras pessoas para sair a rua, como tes-
temunha e vizinha Lucimara, alterando, pois sua rotina, pelo que deve haver reflexos na aplicação da pena. 
A conduta da referida, por outro lado, não teve qualquer influência na construção do contexto de vio-
lência, não devendo, assim, ser considerado este tópico na aplicação da reprimenda.
Assim, com relação ao crime em tela, considerando as duas circunstâncias negativas acima descritas, 
fixo a pena base, nos moldes a seguir: 
a) com relação ao crime de ameaça, a pena base de 02 (dois) meses de detenção; 
b) com relação ao crime de descumprimento de Medidas Protetivas, a pena base de 05 (cinco) meses e 
15 (quinze) dias de detenção; 
2ª FASE:
Paira sobre o delito as circunstâncias agravantes, atinente ao contexto de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher em que foi praticada a conduta, face ao status de ex-companheiro ostentado pelo 
acusado, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, resultando no aumento de 1/6 
da pena base aplicada, na forma seguinte: 
a) com relação ao crime de ameaça, elevo a pena em 1/6, ou seja, 10 (dez) dias, perfazendo a pena de 
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; 
b) com relação ao crime de descumprimento de Medidas Protetivas, mantenho a pena de 05 (cinco) 
meses e 15 (quinze) dias de detenção; 
3ª FASE: 
Finalmente, ante a inexistência circunstâncias gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena, 
bem como, verificado o concurso material entre os delitos, o que exige a soma das sanções torno a re-
primenda atribuída ROBERTO SEVERO DA SILVA definitiva em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) 
dias de detenção. 

Da primeira fase da dosimetria da pena, verifica-se que foram valoradas negativamente as se-
guintes circunstâncias: (i) personalidade do agente; (ii) motivos do delito; e (iii) consequências do crime.

A personalidade do agente foi valorada de forma inidônea. Isso porque tal circunstância 
somente pode ser devidamente comprovada por meio de Laudo de profissional habilitado, de modo 
que a sua ausência implica a inexistência de dados objetivos suficientes para a respectiva valoração.

Por outro lado, o motivo da infração penal foi valorado acertadamente, tendo em vista que o 
delito cometidos foi motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento, o que embasa a 
respectiva exasperação, por ser justificativa que coisifica a mulher provocado por sentimento de posse. 
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Igualmente, as consequências do crime foram valoradas negativamente de forma adequada. 
Isso porque o temor gerado pelas ameaças feitas gerou na vítima o medo dela sair, bem como necessi-
dade de se buscar auxílio de outra pessoa para ir a rua, conforme afirmado pela vítima em juízo, bem 
como de acordo com depoimento testemunhal da vizinha Lucimara. 

Nesse caminhar, entende-se ser devida a incidência de critério dosimétrico mais proporcional, 
de modo a considerar a média aritmética entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente previs-
tas no tipo penal como o patamar máximo que a pena-base pode alcançar, sendo devida a readequação 
da sanção mínima nesses termos. 

A partir desse raciocínio, caso todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP sejam valora-
das negativamente, a pena-base será fixada na média aritmética entre os limites abstratos da sanção 
penal. Do contrário, a segunda fase de aplicação da pena pode não ter nenhuma eficácia, visto que 
não poderá superar o patamar máximo fixado em abstrato, à luz do entendimento sumulado do STJ, 
materializado no enunciado de nº 231.

A respeito do tema em voga, revela - se oportuno trazer à baila o teor do julgamento do 
AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.577.063, em qual a Corte Cidadã reafirmou orientação 
jurisprudencial no sentido de que não existem parâmetros legais aritméticos para a fixação da 
pena-base, devendo esta ser estabelecida conforme o princípio da discricionariedade motivada e 
dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Conforme bem salientado no bojo do voto 
proferido pelo eminente Ministro Nefi Cordeiro, Relator do feito em comento, haja vista a ausência de 
determinação legal expressa acerca d e eventual critério matemático a ser empregado para a fixação d 
a pena base, ou para a aplicação de circunstâncias atenuantes e agravantes, caberá ao Julgador, dentro 
do âmbito da discricionariedade motivada e atento às balizas da  razoabilidade e proporcionalidade, 
fixar o patamar que melhor se amolde à espécie . 

Confira-se, a seguir, a ementa do aresto supracitado , bem com o teor do brilhante voto profe-
rido pelo ilustre Ministro Relator:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TESE DE FAL-
TA DE PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. DE-
CISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO IMPROVIDO . 1. Nos termos da 
jurisprudência desta Corte, não há parâmetros legais aritméticos para a exasperação da pena-
-base, de vendo ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada e dos critérios de 
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. A exasperação da pena-base em 6 meses para 
cada vetorial negativa, patamar inferior a 1 / 8 , não reflete desproporcionalidade, tendo em vista, in-
clusive, as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito - de 4 a 10 anos de reclusão. 3. 
Agravo regimental improvido. 
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da 
Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a 
seguir, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro 
Relator. Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Laurita Vaz, Sebastião Reis Júnior e Rogerio 
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. 
RELATÓRIO 
O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
Trata-se de agravo interposto em face de decisão que negou provimento ao agravo em recurso espe-
cial. Sustenta a defesa que resta demonstrado neste especial que a conjugação dos arts. 59 e 68 
do Código Penal está a exigir, e isto como forma de atendimento de parâmetros constitucionais 
e legais acerca do standard de fundamentação que deve conter qualquer decisão judicial, a de-
monstração, nela, dos critérios utilizados para o incremento da pena-base como consequência da 
negativação de circunstâncias judiciais, os quais devem ser referidos unicamente à quantidade 
de vetores negativados (fl. 297) e que a decisão da Corte local não atende ao standard de fun-
damentação esperado para uma decisão judicial de apenamento, porque não traz a justificação 
adequada para a exasperação da penabase no montante por si operado segundo critérios mais 
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precisos, em ordem a atender as implicações lógico-jurídicas da conjugação dos arts. 59 e 68 do 
Código Penal, cujos dispositivos, por isso mesmo, restaram por si violados (fl. 297). 
Defende a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso pela Sexta Turma. 
Impugnação apresentada. 
É o relatório. 
VOTO 
O EXMO. SR. MINISTRO NEFI CORDEIRO (Relator): 
A decisão agravada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos, foi assim proferida: 
O recurso é tempestivo e ataca os fundamentos da decisão agravada. Passo, portanto, à análise do 
mérito. 
Consta dos autos que a recorrente foi condenada à pena de 7 anos e 4 meses de reclusão, em regime 
fechado, mais 20 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, 8 2º, II, do Código Penal. 
Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao apelo defensivo, assim 
consignando (fl. 213): 
Finalmente, a apelante se insurgiu contra a fração de aumento aplicada em razão do reconheci-
mento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, pugnando pela sua redução. 
Neste contexto, consigno que, diferentemente das causas de aumento da pena, incidentes na terceira 
fase dosimétrica, não há na fixação da reprimenda basilar patamar legal pré-estabelecido de exas-
peração em razão da cada uma das circunstâncias tidas por desfavoráveis, devendo o quantum 
ser fixado de acordo com o prudente arbítrio do magistrado. No caso em análise, observada a 
discricionariedade do julgador quando da aplicação das penas, considero que o fixado, consistente em 
6 meses acima do mínimo legal para quantum cada uma das circunstâncias judiciais tidas por desfa-
voráveis, além de 6 meses pela reincidência, é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção 
do crime em tela, não havendo razão para redução da pena. Por todo o exposto, em consonância com o 
parecer ministerial, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença condenatória.
A propósito, a sentença condenatória referiu (fls. 147-148): 
Em observância as diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe a pena. 
O Código Penal atribui para o crime, a pena de reclusão de 04 (quatro) a 10 (dez) anos, e multa. 
Verificando as condições da acusada e do crime, passo a dosimetria da pena, atento as circunstâncias 
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Culpabilidade - Entendo que não se desgarra da normali-
dade. Antecedentes - A ré registra maus antecedentes, já que possuía na época dos fatos ora em apura-
ção, ao menos duas condenações definitivas, conforme se denota da certidão de antecedentes criminais 
em anexo, portanto, utilizo a condenação oriunda da ação penal de nº 7395-77.2014.811.0064, que estava 
juntado aos autos da execução penal de código 634471, que tramitou nesta Comarca, para valorar ne-
gativamente essa circunstância e outra condenação, oriunda da ação penal de nº 8311-37.2010.811.0037, 
que está juntado aos autos da execução penal de código 659286, em trâmite nesta Comarca, será con-
siderada como circunstância agravante da reincidência. Sobre a utilização de uma condenação como 
circunstância judicial e outra como circunstância agravante, temos o seguinte julgado: ‘APELAÇÃO 
CRIMINAL ROUBO MAJORADO E F ALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. 
USO DA MULTIRREINCIDÊNCIA PARA AUMENTAR A PENA INICIAL E DEPOIS AGRA-
VÁ-LA NA SEGUNDA FASE. OPERAÇÃO PERFEITAMENTE LEGAL RECODESPROVIDO. A 
constatação da multirreincidênica autoriza a exasperação da pena-base, como maus antecedentes, e o 
agravamento pela reincidência propriamente dita, guando pautada em condenações distintas, não ha-
vendo se falar em bis in idem ou ofensa à Súmula n. 241 do STJ. (11MT; APL 93775/2016; Capital; Rel. 
Des. Orlando de Almeida Per7i; Julg. 23/08/2016; DIMT 25 1081 2016; Pág. 80)”. Conduta Social - Não 
restou demonstrada. Personalidade da Agente - Não há elementos para se aquilatar. Motivos - Não fica-
ram esclarecidos. As Circunstâncias no caso são desfavoráveis, tendo em vista que a ré praticou o fato 
utilizando-se de arma branca, tipo canivete e, apesar de ter ocorrido a revogação da causa de aumento 
de pena descrita no inciso 1, do 5 2º, do art. 157, do Código Penal, sob meu prisma, essa circunstância 
deve ser valorada de forma negativa, pois o roubo praticado com a utilização de qualquer tipo de arma 
imprópria ou branca, é mais grave que a simples ameaça verbal, portanto, merece a devida valoração. 
Consequências - A meu ver não foram graves. Comportamento da Vitima - Entendo que não contribuiu 
para a atividade criminosa. 
Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são parcialmente desfavoráveis à ré, ten-
do em mira os maus antecedentes e as circunstâncias do crime, as quais valoro como negativas, por-
tanto, fixo a pena base do delito em 05 (cinco) anos de reclusão. 
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Como se vê, as instâncias ordinárias exasperaram a pena-base em 1 ano, com apoio na valoração 
negativa de duas vetoriais: antecedentes e circunstâncias do crime. 
Vale destacar que a lei não fixa parâmetros aritméticos para a exasperação da pena-base ou para 
a aplicação de atenuantes e de agravantes, cabendo ao magistrado, utilizando-se da discriciona-
riedade motivada, além de sempre se pautar por critérios de razoabilidade e proporcionalidade, 
fixar o patamar que melhor se amolde à espécie. 
Na hipótese, tem-se que o aumento de 6 meses em razão de cada vetorial negativa, patamar inferior 
a 1/8, não se revela desproporcional, tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente comi-
nadas ao delito - de 4 a 10 anos de reclusão - e, sobretudo, considerando-se que Diante do silêncio do 
legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individu-
alização da reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativa-
mente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secun-
dário do tipo penal incriminador (HC 531.187/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA 
TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019.) 
Impõe-se, portanto, a manutenção do acórdão recorrido, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmu-
la 83/STJ - também empregado em recursos interpostos com fulcro na alínea a do permissivo constitu-
cional -, segundo a qual Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação 
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo. 
Consoante relatado, a exasperação da pena-base em 1 ano, pela valoração negativa de duas veto-
riais, não revela qualquer desproporcionalidade, considerando que, nos termos da jurisprudên-
cia desta Corte, não há parâmetros legais aritméticos para a exasperação da pena-base, devendo 
ser fixada à luz do princípio da discricionariedade motivada, e dos critérios de razoabilidade e 
proporcionalidade. 
Nesse contexto, o aumento de 6 meses em razão de cada vetorial negativa, patamar inferior a 1/8, não 
reflete qualquer desproporcionalidade a ser reparada na via do especial, tendo em vista, inclusive, as 
penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito - de 4 a 10 anos de reclusão. A propósito:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TENTATIVA DE HOMI-
CÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. AUSÊNCIA DE QUESITO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO 
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 282 DO STF. DEFESA PRECÁRIA E FALTA DE ENTRE-
VISTA PRÉVIA COM O DEFENSOR. NULIDADES SUSCITADAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRE-
JUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE 
CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR. 
EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO A EMBASAR O ÉDITO REPRESSIVO. EXASPERA-
ÇÃO DA PENABASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTA-
ÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[…]
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, 
sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da 
dosimetria da pena. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acor-
do com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em 
observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
Hipótese em que foram utilizados elementos concretos e idôneos para justificar a desvaloração das 
vetoriais e a elevação da sanção. 
Agravo regimental não provido” (AgRg no AREsp 951.953/MG, Rel. Ministro ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). 
‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PE-
NA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO 
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 
1. A quantidade da droga apreendida constitui fundamento válido para a fixação da pena-base acima 
do mínimo legal, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2003. 
2. Não há falar em ofensa à proporcionalidade, diante do quantum da pena aplicado pelas instân-
cias ordinárias na exasperação da pena-base, tendo em vista, sobretudo, o mínimo e o máximo 
das penas cominadas abstratamente ao delito de tráfico de drogas (de 5 a 15 anos de reclusão), 
uma vez fundamentado em elementos concretos e dentro do critério de discricionariedade vin-
culada do magistrado.
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3. Na espécie, o aumento da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal ocorreu dentro dos patamares 
de razoabilidade e proporcionalidade, porquanto presentes elementos concretos que evidenciam maior 
culpabilidade e maior reprovação da conduta em vista da expressiva quantidade de drogas apreendi-
das, somando quase 5 kg de maconha.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 522.081/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEX-
TA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 18/10/2019).’
Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.” (AgRg no AREsp 1577063/
MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020 
- Grifos acrescidos) 

Desta forma, é imprescindível destacar a inexistência de parâmetros legais aritméticos 
para a fixação da pena-base, a qual deve ser estabelecida conforme o princípio da discricionarie-
dade motivada e dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao perfilhar por esta linha de intelecção, notabiliza-se, ainda, a ausência de determinação 
legal expressa sobre eventual exigência matemática a ser empregada para o quantitativo da re-
primenda basilar, ou, ainda, para as circunstâncias atenuantes e agravantes, cabendo, então, ao 
Julgador, fixá-las consoante a especificidade de cada caso. 

Destaque-se, neste diapasão, não se tratar de um entendimento isolado deste julgador, mas 
aquele que é elencado, de modo ostensivo, pelas Cortes Superiores de Justiça. 

Observe-se, pois, a jurisprudência ATUALIZADA DE AMBAS AS TURMAS DO PRE-
TÓRIO EXCELSO sobre o assunto:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECUR-
SO OU REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBU-
TÁRIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE 
PREJUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUN-
DAMENTAÇÃO IDÔNEA. PREMISSAS FÁTICAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PRO-
BATÓRIO. INVIABILIDADE. (...) 4. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricio-
nariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras 
absolutamente objetivas para a fixação da pena. 5. A exasperação da pena-base foi devidamente 
fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra 
flagrantemente desproporcional, pois lastreada nos parâmetros de discricionariedade reconhe-
cidos na jurisprudência desta Suprema Corte. (...) (HC 185183 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, 
Primeira Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2021 
PUBLIC 11-03-2021)”(grifos acrescidos) 

“EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO 
DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL. (...) 3. O Supremo Tribunal Federal entende que “[a] dosimetria da pena 
é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos es-
quemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 145.598, 
Rela, Mina. Rosa Weber). (...) (HC 188621 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Tur-
ma, julgado em 15/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-233 DIVULG eds 0952020 PUBLIC 
22-09-2020)”(grifos acrescidos) 

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. ACRÉSCIMO NA PENA-BASE JUSTIFICADO. AFAS-
TAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, 8 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O julgador, nas 
instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo 
aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empre-
gados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (..) (HC 171539 AgR, 
Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020)”(grifos acrescidos)
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Outrossim, é o que preleciona a JURISPRUDÊNCIA ATUALIZADA DE AMBAS AS 
TURMAS DA CORTE CIDADÃ: 

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRI-
MINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA 
CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASA-
DA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA 
(PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO 
PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, & 19, DA LEI 12850/2013. ALEGA-
DA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 
FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO 
DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DES-
CABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. 
INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEI-
TOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO 
COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO 
EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO 
ART. 580 DO CPP.(...) 6. Sobre a dosimetria da pena, observase que, diante do silêncio do legislador, 
a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da 
reprimenda base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valo-
rada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo 
penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo 
matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de 
não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não 
existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstân-
cia judicial valorada negativamente. (...) (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro 
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)” (grifos acrescidos) 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PENA-BASE. 
EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. DESPROPORCIO-
NALIDADE. INEXISTÊNCIA. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. REGIME 
PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. 
MAUS ANTECEDENTES. PENABASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REINCIDÊNCIA. AU-
SÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 
O quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento das circunstân-
cias judiciais desfavoráveis fica adstrito à prudente discricionariedade do juiz, não havendo como 
proceder ao seu redimensionamento nesta via. Ressalvados os casos de manifesta ilegalidade ou 
arbitrariedade, é inadmissível a revisão dos critérios adotados na dosimetria da pena por esta 
Corte Superior. 2. Uma vez que o aumento da pena-base não está adstrito a critérios matemá-
ticos e considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas 
ao delito de furto qualificado (2 a 8 anos de reclusão), não se verifica desproporcionalidade na 
exasperação da pena em 6 (seis) meses de reclusão em razão do reconhecimento dos maus antece-
dentes. (...) (AgRg no HC 618.167/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 
23/03/2021, DJe 05/04/2021)”(grifos acrescidos) 

Feito o necessário esclarecimento a respeito do tema em epígrafe, retoma-se o cálculo da re-
primenda basilar.

Nessa linha, no caso do delito ameaça, aplicando-se este entendimento, o limite máximo da 
pena-base é 03 (três) meses e 15 (quinze) dias. Subtraindo deste valor a pena mínima, 01 (um) mês, 
encontra-se o intervalo de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias, o qual, dividindo-se por 08 (oito), que 
corresponde ao número de circunstâncias judiciais, resulta o valor equivalente à 09 (nove) dias para 
cada circunstância judicial considerada negativa. 
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No presente caso - utilizando o critério acima-, como houve a valoração negativa de apenas 
duas circunstâncias judiciais (motivos do crime e consequências do delito), deve a Pena-Base do Re-
corrente ser fixada em 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de detenção. 

Em relação à segunda fase da dosimetria, a agravante do artigo 61, II, “f”, do CP deve ser 
mantida, tendo em vista que o delito foi praticado no contexto de violência doméstica familiar contra 
a mulher, especificadamente a violência psicológica, nos termos do artigo 7º, II, da lei 11.340/2006, a 
qual inclui a prática de ameaça. 

Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, considerando que o 
recorrente assume a prática do ato em depoimento judicial, reconhecendo o seu erro. 

Desse modo, adotando-se entendimento em que a reincidência prepondera sobre a confissão espon-
tânea (RHC 141519, STF, Primeira Turma, Rel. Min Marco Aurélio, em 31/08/2020), eleva-se a reprimenda 
intermediária em 1/12 (um doze avos), fixando-a em para 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção. 

Quanto a terceira fase da dosimetria, inexistindo majorantes ou minorantes a serem aplicadas, 
torna-se a pena intermediária em pena-definitiva. 

Ante o exposto, concede-se parcial provimento ao pedido da Defesa, alterando-se a pena para 
01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção.

DA DOSIMETRIA DO DELITO DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS 

A Defesa pleiteou a modificação da dosimetria. Em relação à penabase, requereu a retirada da 
valoração negativa da personalidade do agente e das consequências do crime. Já quanto a pena-inter-
mediária, postulou o afastamento da agravante do artigo 61, II, “f” do CP, bem como o reconhecimen-
to da atenuante da confissão espontânea. 

Com razão parcial. 
A Autoridade Judiciária realizou a dosimetria da pena da seguinte forma (fls .126/129):

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 entrar e m contato telefônico com a vítima e, na ocasião, ofendê-la e ame-
açá-la , a despeito da existência de Medidas Protetivas contra o referido, com expressa proibição de 
aproximação e contato com a ofendida. Contudo, não se observa considerável grau de culpabilidade da 
conduta a ensejar a exacerbação da pena. 
O réu é tecnicamente primário, a despeito de responder a outra ação penal , por evento ainda mais 
recente. A conduta social do increpado não dispõe de muitas informações, sendo certo que possuí a 
atividade laboral constante e formal , pelo que não deve ser avaliada na construção da pena. Acerca da 
personalidade do agente, por todo o acima exposto, temos, ao revés, um perfil violento no trato com 
a vítima, havendo notícias de comportamento agressivo, durante e após o término do relacionamento, 
mesmo em sabida vigência de Medidas Protetivas de Urgência, o que demonstra capacidade de utilizar 
expedientes de força excessiva para imposição de seus desejos e reação violenta a circunstâncias de 
conflito, além d e recalcitrância para descumprimento de comandos judiciais, devendo s e r apreciado 
negativamente na formação da pena. 
Os motivos teriam se relacionado a aparente e inadmissível tentativa de controle da ofendida, de in-
conformismo com o fim do relacionamento, incompatível com os valores acolhidos em nossa ordem 
constitucional e no atual momento civilizatório, que exige avaliação negativa na construção da pena. 
As circunstâncias do crime não apresentam elementos destacáveis, a exigir tratamento mais rigoroso 
na formação da pena da pena. 
Por fim, as consequências do crime foram explicitadas pela ofendida, que narrou grande temor das 
promessas de mal injusto e grave, que lhe impeliram a buscar auxílio de outras pessoas para sair a 
rua, como testemunha e vizinha Lucimara, alterando, pois sua rotina, pelo que deve haver reflexos na 
aplicação da pena. 
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A conduta da referida, por outro lado, não teve qualquer influência na construção do contexto de vio-
lência, não devendo, assim, ser considerado este tópico na aplicação da reprimenda. 
Assim, com relação ao crime em tela, considerando as duas circunstâncias negativas acima descritas, 
fixo a pena base, nos moldes a seguir: 
a) com relação ao crime de ameaça, a pena base de 02 (dois) meses de detenção; b) com relação ao 
crime de descumprimento de Medidas Protetivas, a pena base de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) 
dias de detenção; 

2ª FASE: 
Paira sobre o delito as circunstâncias agravantes, atinente ao contexto de violência doméstica e fami-
liar contra a mulher em que foi praticada a conduta, face ao status de ex-companheiro ostentado pelo 
acusado, nos termos do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, resultando no aumento de 1/6 
da pena base aplicada, na forma seguinte: 
a) com relação ao crime de ameaça, elevo a pena em 1/6, ou seja, 10 (dez) dias, perfazendo a pena de 
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção; 
b) com relação ao crime de descumprimento de Medidas Protetivas, mantenho a pena de 05 (cinco) 
meses e 15 (quinze) dias de detenção; 

3ª FASE: 
Finalmente, ante a inexistência circunstâncias gerais ou especiais de aumento ou diminuição da pena, 
bem como, verificado o concurso material entre os delitos, o que exige a soma das sanções torno a re-
primenda atribuída ROBERTO SEVERO DA SILVA definitiva em 07 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) 
dias de detenção.

Da 1ª fase da dosimetria da pena, verifica-se que foram valoradas negativamente as seguintes 
circunstâncias: (i) personalidade do agente; (ii) motivos do delito; e (iii) consequências do crime. 

Como já mencionado e fundamentado, a personalidade do agente foi valorada de forma ini-
dônea, considerando que, para este Relator, esta circunstância deve ser devidamente comprovada por 
meio de Laudo de profissional habilitado, de modo que a sua ausência produz a inexistência de dados 
objetivos suficientes para a respectiva valoração. 

Por outro lado, o motivo da infração penal foi valorado acertadamente, tendo em vista que os 
crimes cometido foi motivado pelo inconformismo com o término do relacionamento, o que embasa a 
respectiva exasperação, por ser justificativa que coisifica a mulher provocado por sentimento de posse. 

Outrossim, as consequências do crime foram valoradas corretamente, considerando que o te-
mor gerado pelas ameaças feitas, a partir do descumprimento da medida protetiva, produziu na vítima 
o medo dela sair, bem como necessidade de se buscar auxílio de outra pessoa ir a rua, conforme afir-
mado pela vítima em juízo, bem como de acordo com depoimento testemunhal da vizinha Lucimara.

Nesse caminhar, entende-se ser devida a incidência de critério dosimétrico mais proporcional, 
de modo a considerar a média aritmética entre a pena máxima e a pena mínima abstratamente previs-
tas no tipo penal como o patamar máximo que a pena-base pode alcançar, sendo devida a readequação 
da sanção mínima nesses termos. 

Nessa linha, no caso do delito de Descumprimento de Medidas Protetivas, aplicando-se este 
entendimento, o limite máximo da pena-base é 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias. Subtraindo 
deste valor a pena mínima, 03 (três) meses, encontra-se o intervalo de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias, 
o qual, dividindo-se por 08 (oito), que corresponde ao número de circunstâncias judiciais, resulta o valor 
equivalente à 01 (mês) e 09 (nove) dias para cada circunstância judicial considerada negativa. 

No presente caso - utilizando o critério acima-, como houve a valoração negativa de apenas 
duas circunstâncias judiciais (motivos do crime e consequências do delito), deve a Pena-Base do Re-
corrente ser fixada em 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, sob pena de incorrer em 
reformatio in pejus. 
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Em relação à segunda fase da dosimetria, nenhuma agravante foi aplicada. 
Por outro lado, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, considerando que o 

recorrente assume a prática do ato em depoimento judicial, reconhecendo o seu erro, razão pela qual 
a sanção corporal deve ser atenuada no patamar de 1/6. Logo, fixa-se a pena intermediária em 04 
(quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção.

Quanto a terceira fase da dosimetria, inexistindo majorantes ou minorantes a serem aplicadas, 
torna-se a pena intermediária em pena-definitiva. Ante o exposto, concede-se parcial provimento ao 
pedido da Defesa, alterando-se a pena para em 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias de detenção. 

DA PENA TOTAL

Considerando os novos patamares de pena fixados, a Pena Total deve ser estabelecida em 
06 (seis) meses e 09 (nove) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, sendo de (i) 01 (um) 
mês e 22 (vinte e dois) dias de detenção quanto ao delito de Ameaça e de (ii) 04 (quatro) meses e 17 
(dezessete) dias de detenção em relação ao crime de Descumprimento de Medidas Protetivas. 

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, vota-se pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso de Apelação in-
terposto, e pelo seu PARCIAL PROVIMENTO, alterando-se a Pena Total para 06 (seis) meses e 
09 (nove) dias de detenção, a ser cumprido em regime aberto, sendo de (i) 01 (um) mês e 22 (vinte 
e dois) dias de detenção quanto ao delito de Ameaça; e de (ii) 04 (quatro) meses e 17 (dezessete) 
dias de detenção, em relação ao crime de Descumprimento de Medidas Protetivas.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0544665-02.2018.8.05.0001. Segunda Câmara Criminal – Primei-
ra Turma Criminal. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 06/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. ART. 180, ‘CAPUT’, CP. CON-
DENAÇÃO.APELO QUE PEDE ABSOLVIÇÃO, POR AUSÊNCIA DE DOLO.
MATERIALIDADE DELITIVA E SUA AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS. 
APELANTE PRESO EM FLAGRANTE DELITO, EM 11.02.2018, CONDUZINDO VE-
ÍCULO AUTOMOTOR COM SINAIS IDENTIFICADORES ADULTERADOS E RES-
TRIÇÃO PARA FURTO/ROUBO. NÃO COMPROVADA, PELA DEFESA, A ORIGEM 
LÍCITA DO BEM. CONDENAÇÃO MANTIDA. ORIENTAÇÃO DO ST]. 
SEM ALTERAÇÃO QUANTO ÀS PENAS DEFINITIVAS DE 01 (UM) ANO DE RECLU-
SÃO, EM REGIME ABERTO, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍ-
NIMO. MANTIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 
UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMU-
NIDADE, BEM COMO A LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDA NA ORIGEM. 
APELO IMPROVIDO, RECONHECENDO-SE, SEM APLICAÇÃO, DE OFÍCIO AS 
ATENUANTES GENÉRICAS DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE. 
DECISÃO UNÂNIME. 
Carteira Nacional de Habilitação do Apelante evidencia seu nascimento em 04.05.1997 
(fl. 22), possuindo 20 (vinte) anos de idade na data do crime, ocorrido em 11.02.2018. 
Tendo-se em vista a magnitude da pena privativa de liberdade aplicada, de 01 (um) 
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ano de reclusão, e a repercussão da menoridade do Apelante, que implica redução 
do prazo prescricional correspondente, de 03 (três) anos, para 01 (um) ano e 06 (seis) 
meses, é importante destacar a não ocorrência de prescrição. No maior lapso tem-
poral verificado no curso do feito de origem, entre o recebimento da denúncia, em 
10.09.2018 (fl. 42) e a publicação da sentença penal condenatória, juntada os autos, 
conforme dados extraídos do SAJ 1º Grau, em 05.03.2020, constata-se o transcurso de 
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias. 
Mérito. A materialidade delitiva está devidamente comprovada no contexto pro-
batorio, destacando-se o laudo pericial de fls. 81 a 90, conclusivo no sentido de 
que os sinais identificadores do veículo apreendido em poder do Apelante Jaelton 
da Silva Souza apresentavam adulterações, e que os verdadeiros sinais identifica-
dores permitiram a verificação de que o citado automóvel apresentava restrições 
para furto/roubo. 
A autoria delitiva na pessoa do Apelante também está demonstrada, restando compro-
vado que, em 11.02.2018, por volta das 00h30min, durante a Operação Bloqueio, no car-
naval de 2018, Jaelton da Silva Souza foi preso em flagrante delito, na Avenida Marques 
de Monte Santo, em frente ao quartel do Exército de Amaralina, conduzindo o veículo 
VW GOL Gó6, de cor branca e placa policial OKN 5241, com indicativos de adulteração 
dos sinais de identificação, apresentando, ainda, restrição para roubolfurto. 
Tais fatos foram demonstrados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos Poli-
ciais Civis Sérgio Ricardo dos Santos e David Santana Santos, sendo também par-
cialmente confessados pelo Apelante Jaelton da Silva Souza, porém, com versão 
mais favorável, não comprovada, no sentido do desconhecimento da origem ilícita 
do bem (mídia à fl. 08, autos físicos). 
Sentença recorrida em sintonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tri-
bunal de Justiça — STJ, no sentido de que, “No crime de receptação, se o bem houver 
sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da 
origem lícita da “res” ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa 
falar em inversão do ônus da prova.”. (STJ — Jurisprudência em Teses, Edição nº 87, 
Crimes contra o Patrimônio IV). Precedentes do ST).
Mantida a condenação de Jaelton da Silva Souza como incurso no art. 180, caput”, 
do Código Penal, nos termos da sentença. Não alteradas as penas-base de 01 (um) 
ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, devendo-se reconhecer, embora sem aplicação, 
em atenção à súmula 231 do ST], as atenuantes genéricas da confissão espontânea e 
da menoridade. Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, ficam as 
citadas penalidades se tornam definitivas em de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 
dias-multa, sem alteração quanto ao regime aberto, o valor mínimo para cada dia-
-multa e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, 
de prestação de serviços à comunidade. 
Não havendo notícias de fatos supervenientes, resta inalterada a liberdade provisória 
do Apelante (fls. 111 a 115). 
Do exposto, nega-se provimento ao Apelo defensivo, reconhecendo-se, de ofício, as 
atenuantes genéricas da confissão espontânea e da menoridade, porém sem repercus-
são nas penalidades aplicadas, por decisão unânime. 
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0544665-02.2018.8.05.0001, 
da Comarca de Salvador, em que figura, como Apelante, Jaelton da Silva Souza, e como Apelado, o 
Ministério Público do Estado da Bahia. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Cri-
minal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em negar provimento ao 
Apelo defensivo, reconhecendo-se, de ofício, as atenuantes genéricas da confissão espontânea e da 
menoridade, porém sem repercussão nas penalidades aplicadas, nos termos do voto da Desembarga-
dora Relatora.

RELATÓRIO

O Ministério Público do Estado da Bahia, na Comarca de Salvador, ofereceu denúncia contra 
Jaelton da Silva Souza, qualificado nos autos, como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, me-
diante a seguinte imputação: 

“ Apura-se dos autos de Inquérito que no dia 11 de fevereiro de 2018, por volta das 00h30min, durante 
a Operação Bloqueio, no carnaval de 2018, estava sendo realizada uma Blitz na Avenida Marques de 
Monte Santo, em frente ao quartel do Exército de Amaralina, quando o veículo VW GOL G6, de cor 
branca e placa policial OKN 5241, que estava sendo conduzido pelo ora denunciado, foi parado pela 
guarnição policial.
Durante a abordagem, observou-se que o referido veículo apresentava a numeração do chassi com 
sinais de adulteração e na etiqueta da porta constava uma numeração diversa. Após a checagem, 
verificou-se que o automóvel possuía a placa policial original FSY 6485, com restrição de furto/roubo 
datada de 08/07/2017 conforme Boletim de Ocorrência nº 8437/2017. [...].”. 

A petição inicial, de fls. 01/02, foi oferecida com base em inquérito policial, de fls. 04 a 41, e 
recebida por decisão datada de 10.09.2018 (fl. 42). 

Realizada a citação pessoal (fl. 53). Apresentada defesa prévia (fls. 60 a 65). 
Instrução processual registrada em meio audiovisual, com ouvida de testemunhas, e qualifica-

ção e interrogatório do Apelante (termos às fls. 72 a 78). 
Laudo pericial sobre o veículo automotor, às fls. 81 a 91. 
Em alegações finais, o Ministério Público do Estado da Bahia se manifestou pela procedência 

da denúncia (fls. 100 a 102). 
A Defesa, também em alegações finais, postulou absolvição, por ausência de dolo (fls. 105 a 110).
Sobreveio sentença, datada de 27.02.2020, subscrita pela MM. Juíza de Direito, Dra. Maria de 

Fátima Monteiro Vilas Boas, julgando procedente a denúncia, para condenar Jaelton da Silva Souza 
como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, com aplicação das penasbase de 01 (um) ano de 
reclusão e 10 (dez) dias-multa, tornadas definitivas por inexistirem outras circunstâncias a serem con-
sideradas, fixado o regime aberto, e o valor mínimo para cada dia-multa. A pena privativa de liberda-
de foi substituída, por pena restritiva de direitos, de prestação de serviços à comunidade. Mantida a 
liberdade provisória do Apelante (fls. 111 a 115). 

Protocolado o Apelo defensivo em 03.04.2020, formulando-se, nas correspondentes razões, 
pedido de absolvição, por ausência de dolo, com fundamento no art. 386, V, do CPP (fls. 119 a 135).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o improvimento do apelo, e reconhecimento, 
de ofício, da atenuante da confissão espontânea (fls. 142 a 146). 
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Nesta Superior Instância, o feito foi distribuído para relatoria desta Magistrada por sorteio (fl. 
05, autos físicos). 

Juntada mídia contendo o registro audiovisual da instrução processual realizada no feito de 
origem (mídia à fl. 08, autos físicos). 

Em parecer, o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho, manifes-
tou-se pelo conhecimento e não provimento do Apelo defensivo (fls. 10 a 12, autos físicos).

VOTO

Estão presentes os pressupostos e fundamentos para o julgamento de mérito da presente Ape-
lação, que deve ser pelo seu improvimento, consoante as seguintes razões: 

A Carteira Nacional de Habilitação do Apelante evidencia seu nascimento em 04.05.1997 (fl. 
22), possuindo 20 (vinte) anos de idade na data do crime, ocorrido em 11.02.2018. 

Tendo-se em vista a magnitude da pena privativa de liberdade aplicada, de 01 (um) ano de 
reclusão, e a repercussão da menoridade do Apelante que implica redução do prazo prescricional 
correspondente, de 03 (três) anos, para 01 (um) ano e 06 (seis) meses, é importante destacar a não 
ocorrência de prescrição. No maior lapso temporal verificado no curso do feito de origem, entre o re-
cebimento da denúncia, em 10.09.2018 (fl. 42), e a publicação da sentença penal condenatória, juntada 
os autos, conforme dados extraídos do SAJ 1º Grau, em 05.03.2020, constatase o transcurso de 01 
(um) ano, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias. 

Mérito. 
O “LAUDO DE EXAME PERICIAL/ICAP Nº 2018 00 IC 020843-01”, do Departamento de 

Polícia Técnica, da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, subscrito pelo Perito Cri-
minal, Dr. Edson Luiz dos Reis, foi conclusivo no sentido de que os sinais identificadores do veículo 
apreendido em poder do Apelante Jaelton da Silva Souza apresentava sinais de adulterações, e que 
os verdadeiros sinais identificadores permitiram a verificação de que o citado automóvel apresentava 
restrições para furto/roubo (fls. 81 a 90). 

Transcreve-se trechos do citado laudo pericial:

“[...] CONCLUSÃO: Com base nos resultados dos exames o signatário conclui que o veículo exa-
minado, ostentando as placas de identificação (licenciamento): OKN-5241, Conceição do Jacuípe/
BA, apresentava adulteração mediante processo de seccionamento e implante da chapa contendo a 
gravação (VIN): 9BWAAO5U8DT144628, cuja gravação diverge dos padrões comumente examinados 
atribuídos à montadora. A numeração de Série do Motor comumente gravada em baixo relevo na 
face externa da estrutura do bloco não foi encontrada, havia no local marcas de esmerilhamento 
compatíveis com as produzidas pela ação de instrumento abrasivo e ainda, que quando submetida aos 
exames quimicos metalográficos, visando à revelação dos caracteres latentes, não revelou quaisquer 
caracteres. As numerações alusivas à (VIS): DT144629 gravadas nos vidros apresentavam vestígios 
aparentes de regravação divergindo dos padrões comumente examinados. As etiquetas que continham 
as numerações relativas à seção identificadora do veículo, (VIS), a fixada no compartimento do motor 
havia sido destituída restando apenas no local, marcas do processo de fixação (colagem). Entre-
tanto, as etiquetas (VIS): ETO62437 fixadas na coluna da porta e no compartimento de passageiros 
apresentavam-se sem vestígios aparentes de gravação, apresentando compatibilidade com o (VIN): 
9BWAB45U8FT062437. Ademais, durante as pesquisas realizadas na Base BIN, sistema RENAVAN, 
ferramenta, SINESP/INFOSEG, constatou-se que as numerações relativas à seção identificadora do 
veículo, (VIS): FT062437 parte integrante da numeração identificadora do veiculo (VIN), gravadas 
nas etiquetas fixadas na coluna da porta e no compartimento de passageiros, apresentavam-se sem 
vestígios aparentes de gravação, havendo compatibilidade com o (VIN): 9BWAB45U8FT062437, este, 
juntamente com a numeração confirmativa da Série do Motor: CCRT35254 encontram-se cadastrados 
com as placas de identificação (licenciamento): FSY-6485, Cotia/SP, havendo inclusive indicador de 
Roubo/Furto. [...].”. (grifo ausente no original) (fls. 81 a 90). 
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Em Juízo, o Policial Civil Sérgio Ricardo dos Santos prestou depoimento do seguinte teor, em 
síntese, de acordo com o correspondente registro audiovisual: que essa operação foi feita no carnaval, 
com o intuito de amenizar o roubo de carros naquela área, Pituba, Amaralina, Rio Vermelho, Ondina; 
que foi montada uma operação no Quartel de Amaralina, que resultou na abordagem desse referido 
veículo; que reconheço o réu como condutor do veículo; que, nessa abordagem, constataram que o 
chassis estava adulterado e a marcação que a gente sempre observa, uma etiqueta que vem da fábrica 
não se comparava com o chassis; que falaram com o mesmo e, depois da operação, encaminharam 
para a Veículos; que foi feita nova identificação, com o pessoal da vistoria na Delegacia, para consta-
tar de que carro se tratava; que, na Veículos, foi constatado que o carro era outro carro, com restrição 
de roubo, estava constando lá no BO; que não se recorda se o réu apresentou justificativa; que a placa 
que estava ostentando não era a placa do veículo (mídia à fl. 08, autos físicos).

Também na instrução processual, prestou depoimento o Policial Civil David Santana Santos, 
cujo teor se reproduz, em síntese, de acordo com o respectivo registro audiovisual: que eu estava nessa 
blitz; que uma blitz de carnaval foi montada no Rio Vermelho, para coibir furtos e roubos de veículos; 
que foi específica da Polícia Civil; que foi quando foi parado o veículo do cidadão ali presente [apontou 
para o Apelante]; que fui fazer a vistoria do veículo, consultar a placa, aquela coisa toda; que constatei 
que aquela placa não condizia com aquele veículo, que ele estava usando; que as características não ba-
tiam com o chassis; que a etiqueta, tudo, foi checada e não condizia; (mídia à fl. 08, autos físicos). 

Em Juízo, Liliane Santos Miranda, esposa do Apelante, prestou declarações do seguinte teor, 
em síntese, na forma do registro audiovisual respectivo: que eu não estava no momento da blitz; que 
eu estava trabalhando; que ele comprou [o veículo]; que ele tinha só um documento, o DUT tinha fi-
cado na mão do homem de quem ele comprou, porque no dia eu não tava; que ele não ficou devendo 
nenhuma parte do carro; que não sabe do preço; que ele [Apelante] é ambulante de cachorro-quente; 
que ele tem um ponto fixo comigo; que eu tenho uma firma aberta no meu nome; que ele [Apelante] 
trabalha comigo; que ele teve uma Saveiro [carro] antes desse (mídia à fl. 08, autos físicos). 

Na fase processual, Marcos de Assis Rodrigues prestou depoimento, do teor que segue, conso-
ante o registro audiovisual respectivo: que tenho comércio de alimentos; que sou vendedor ambulante; 
que eles [Apelante e esposa] têm comércio fixo e ambulante; que os conhece há bastante tempo; que 
ele [Apelante] estava querendo comprar uma casa na época; que ele tinha um Uno [carro]; que ele 
tava querendo vender, para “inteirar”, para comprar essa casa; que acabou dando algum problema lá 
no valor da casa e ele segurou o dinheiro; que ele estava esperando a moça dar resposta da casa; que 
ele estava necessitando de um carro; que a gente resolveu ir no Parque de Exposição, à procura de 
um carro, em um preço mais barato, para ver se conseguia financiar alguma coisa; que a gente “se 
bateu” com esse rapaz, que estava com esse carro vendendo; que ele disse que o carro tinha um débito 
no banco, com um preço mais baixo; que era para a gente optar por duas coisas, para passar para ele 
[Apelante] para fazer a quitação do carro, ou ficar pagando as parcelas; que acho que o valor foi R$ 
9.000,00 (nove mil reais), assumindo o restante das prestações; que ficou acertado de resolver na se-
gunda-feira; que eu estava presente na hora da negociação; que precisava olhar se o carro foi batido, 
o motor, a gente puxou a documentação no DETRAN, para ver se tava devendo documento, alguma 
coisa, e tudo estava perfeitamente ok; que depois desse trato, a gente foi lá ainda umas duas vezes 
para ver o restante da documentação, para a gente correr atrás e fazer a quitação do carro; que a gente 
não encontrou mais ele; que acha que tinha mais de seis meses com o carro, quando ele [Apelante] 
foi preso na blitz; que não ouviu dizer que o carro tinha restrição de roubo antes de ele [Apelante] 
comprar (mídia à fl. 08, autos físicos).

Quando qualificado e interrogado em Juízo, o Apelante Jaelton da Silva Souza fez as afirma-
ções que seguem, em síntese, em conformidade com o registro audiovisual correspondente: que a 
acusação não é verdadeira; que eu fui comprar o veículo e o eu não sabia que o veículo era roubado, 
tanto que eu fui na feira em Itapuã, no Parque; que ele me mostrou uma filha lá, de que o carro tinha 
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parcelas; que ele me ofereceu o veículo por R$ 9.000,00 (nove mil reais); que o valor do carro era em 
torno de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais); que ele comprou pelo banco, tava pagando, e faltava o 
resto das parcelas; que ele me falou que já tinha R$ 9.000,00 (nove mil reais) e ele me vendeu por R$ 
9.000 (nove mil reais), e eu assumia as parcelas; que, se não me engano, faltava R$ 22.000,00 (vinte 
e dois mil reais); que eu optei por ficar pagando as parcelas; que ia fazer a transação de passar para o 
meu nome, o consórcio; que, na segunda-feira, a gente se encontrou, eu levei os R$ 9.000,00 (nove mil 
reais), ele me deu o veículo com o documento; que a gente já tinha “puxado” pelo DETRAN e o carro 
tava normal; que ele me deu o número do celular dele; que era para eu retornar na sextafeira, para 
saber se já tinha o resultado do banco; que eu não conseguia; que eu entrei em contato com o rapaz 
que foi comigo, para ele retornar na feira comigo, para a gente retornar na feira no domingo, para ver 
se encontrava ele lá; que a gente não encontrou, tentava ligar; que, com umas duas ou três semanas, 
voltamos de novo, e não conseguimos; que comprei o carro em setembro de 2017; que a blitz foi em 
fevereiro, no carnaval (mídia à fl. 08, autos físicos).

CONCLUSÃO 

A materialidade delitiva está devidamente comprovada no contexto probatório, destacando-se o 
laudo pericial de fls. 81 a 90, conclusivo no sentido de que os sinais identificadores do veículo apreendido 
em poder do Apelante Jaelton da Silva Souza apresentavam adulterações, e que os verdadeiros sinais iden-
tificadores permitiram a verificação de que o citado automóvel apresentava restrições para furto/roubo. 

A autoria delitiva na pessoa do Apelante também está demonstrada, restando comprovado 
que, em 11.02.2018, por volta das 00h30min, durante a Operação Bloqueio, no carnaval de 2018, Ja-
elton da Silva Souza foi preso em flagrante delito, na Avenida Marques de Monte Santo, em frente ao 
quartel do Exército de Amaralina, conduzindo o veículo VW GOL G6, de cor branca e placa policial 
OKN 5241, com indicativos de adulteração dos sinais de identificação, apresentando, ainda, restrição 
para roubo/furto. 

Tais fatos foram demonstrados pelos depoimentos prestados, em Juízo, pelos Policiais Civis 
Sérgio Ricardo dos Santos e David Santana Santos, sendo também parcialmente confessados pelo 
Apelante Jaelton da Silva Souza, porém, com versão mais favorável, no sentido do desconhecimento 
da origem ilícita do bem (mídia à fl. 08, autos físicos). 

Ressalta-se, inclusive, conforme decidido na sentença recorrida, que a Defesa afirmou, mas 
não comprovou, a origem ilícita do veículo, transcrevendo-se o seguinte trecho:

“[...] Da mesma forma, o laudo pericial da fl. 79/91 confirma que o veículo possui origem criminosa, 
tendo sido adulterado mediante processo de seccionamento e implante, o vínculo entre esse fato e a 
conduta do Acusado resta evidente. O fato do veículo ter tido seu Chassi adulterado, assim como constar 
após simples pesquisa, estar sob restrição de roubo, configura como o crime de Receptação. Ademais, 
o acusado não comprovou a licitude da posse do bem, uma vez que não apresentou qualquer documento 
que demonstre a sua titularidade. Além disso, sequer indicou o nome do vendedor do veículo, não tendo, 
portanto, apresentado nenhuma prova concreta para dar suporte a sua versão, de que desconhecia a ori-
gem ilícita do referido veículo. Assim, de tudo quanto exarado pelas testemunhas e pelo Laudo Pericial 
evidenciam-se nos autos provas que se revelam suficientes para embasar um édito condenatório em 
razão de restar clara e inequívoca a materialidade e autoria delitivas. [...].”. (fls. 111 a 115). 

A sentença recorrida está em sintonia com a orientação firmada pelo Colendo Superior Tribu-
nal de Justiça — STJ, no sentido de que, “No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido 
em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da ‘res’ ou de sua 
conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova.”. (ST) — 
Jurisprudência em Teses, Edição nº 87, Crimes contra o Patrimônio IV).
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A mencionada orientação permanece com firme aplicação no âmbito do STJ, consoante se 
verifica a partir dos seguintes precedentes: 

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROU-
BO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NE-
CESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS 
POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 
10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa 
Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado 
em 30/10/2018 -, 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.
2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente 
em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.
3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de 
forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a aná-
lise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável 
em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que 
seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as 
demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Minis-
tro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio 
Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS5, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 
de 17/3/2016.
5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Cor-
te, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, 
caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do 
disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 
6. Writ não conhecido.”. (grifos ausentes no original) (ST) —5º Turma, HC nº 626.539/RJ, Rel. Min. 
Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL 
NÃO CONHECIDA NA ORIGEM. HIPÓTESE DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADA. 
AGRAVO DESPROVIDO. 
1. A revisão criminal é ação autônoma de impugnação cujo objetivo é desconstituir sentença condena-
tória ou absolutória imprópria transitada em julgado (iudicium rescindens), para, eventualmente, subs-
tituí-la por outra (iudicium rescissorium). O cabimento do juízo rescindendo está adstrito às hipóteses 
de violação do texto expresso de lei penal, contrariedade à evidência dos autos, sentença fundada em 
prova falsa, prova nova e benéfica à situação do réu e nulidade do processo (CPP, art. 621 clc art. 626), 
não havendo falar em juízo rescisório nesta última hipótese. Tanto o iudicium rescindens quanto o iu-
dicium rescissorium são realizados pelo próprio tribunal que proferiu os julgados, bem como aqueles 
pertinentes a juízes a ele vinculados. Outrossim, a revisão criminal, à luz do disposto no art. 621, do 
Código de Processo Penal, não se presta à mera reapreciação de prova já examinada.
2. No caso em exame, a análise do pleito do ora agravante mostra-se impróprio na via eleita, bem como 
incompatível com as hipóteses de cabimento da revisão criminal apresentada na origem, eis que exigi-
ria uma incursão aprofundada no acervo probatório dos autos e o reexame dos temas já exaustivamente 
analisados pelas instâncias ordinárias.
3. De mais a mais, ‘a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, no 
crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar 
prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 
do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova” (AgRg no AREsp 
979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 
13/3/2018, DJe 21/3/2018).
4. Agravo regimental desprovido.”. (grifo ausente no original) (STJ — 5º Turma, AgRg no HC nº 
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601.077/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 09/02/2021, DJe 17/02/2021).

Assim sendo, mantem-se a condenação de Jaelton da Silva Souza como incurso no art. 180, 
caput, do Código Penal, nos termos da sentença. 

De igual modo, mantem-se as penas-base de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de-
vendo-se reconhecer, embora sem aplicação, em atenção à súmula 231 do STJ, as atenuantes genéricas 
da confissão espontânea e da menoridade, ressaltando-se que a Carteira Nacional de Habilitação do 
Apelante evidencia seu nascimento em 04.05.1997 (fl. 22), possuindo 20 (vinte) anos de idade na data 
do crime, ocorrido em 11.02.2018. 

Não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, as citadas penalidades se tornam 
definitivas em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sem alteração quanto ao regime aberto, 
o valor mínimo para cada dia-multa e a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva 
de direitos, de prestação de serviços à comunidade.

Não havendo notícias de fatos supervenientes, resta inalterada a liberdade provisória do Ape-
lante (fls. 111 a 115).

Do exposto, nega-se provimento ao Apelo defensivo, reconhecendo-se, de ofício, as atenu-
antes genéricas da confissão espontânea e da menoridade, porém sem repercussão nas penalidades 
aplicadas, por decisão unânime.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0300741-47.2016.8.05.0080. Segunda Câmara Criminal – Segun-
da Turma Criminal. Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas. Julgado em  22/04/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. APELANTE 
CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, CAPUT, 
DO CP, À PENA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 
10 (DEZ) DIAS-MULTA, REMANESCENDO, APÓS A DETRAÇÃO REALIZADA 
PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, UMA PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 11 
(ONZE) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA 
NO REGIME INICIALMENTE ABERTO, SENDOLHE CONCEDIDO O DIREITO 
DE RECORRER EM LIBERDADE. 
1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O APELANTE TERIA AGIDO 
EM ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. A SIMPLES ALEGAÇÃO 
DE QUE O APELANTE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE MISERABILIDADE 
NÃO CONFIGURA A SITUAÇÃO DE PERIGO ATUAL APTA A ENSEJAR O RE-
CONHECIMENTO DO ESTADO DE NECESSIDADE. CRIME COMETIDO COM 
O EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA À PESSOA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRA-
ÇÃO DE PREPONDERÂNCIA DO BEM PROTEGIDO EM RELAÇÃO AO BEM 
SACRIFICADO. INEVITABILIDADE DO COMPORTAMENTO | LESIVO E INE-
XIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO COMPROVADAS. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI PARA AFASTAR 
A ILICITUDE DA CONDUTA OU A CULPABILIDADE DO AGENTE.
2. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA. 2.1. PLEITO DE REDUÇÃO 
DA PENA-BASE APLICADA. PREJUDICADO. PENABASE QUE JÁ FOI APLICA-
DA NO MÍNIMO LEGAL PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE. 2.2. PLEITO 
DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, 
INCISO II, ALÍNEA “D”, DO CP (CONFISSÃO ESPONTÂNEA) E DE REDUÇÃO 
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DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBORA MAN-
TIDO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, 
A REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA 
DOSIMETRIA ENCONTRA ÓBICE NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 231 DO 
STJ. 2.3. VERIFICAÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA 
DETRAÇÃO. O MM. JUIZ A QUO, EMBORA TENHA CONSIDERADO QUE O 
APELANTE PERMANECEU PRESO PROVISORIAMENTE, EM VIRTUDE DOS 
PRESENTES AUTOS, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO, 01 (UM) MÊS E 04 (QUA-
TRO). (ONZE) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO, QUANDO O 
CÁLCULO CORRETO LEVARIA A UMA PENA REMANESCENTE DE 02 (DOIS) 
ANOS, 10 (DEZ) MESES E 26 (VINTE E SEIS) DIAS DE RECLUSÃO. ERRO MA-
TERIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA NA FOR-
MA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA VERGASTADA NOS DEMAIS PONTOS.
3. 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.
4. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSA-
MENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE SE 
SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMEN-
TO SOBRE AS MATERIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO DA INS-
TANCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE 
CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, CORRIGINDO-SE, 
DE OFICIO, ERRO MATERIAL CONSTANTE NO CALCULO DA DETRAÇÃO.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal nº 0300741-
47.2016.8.05.0080, oriundos da 2a Vara Crime da Comarca de Feira de Santana, sendo Apelante 
Celilson Bonfim dos Santos e Apelado o Ministério Público. 

Acordam os Desembargadores integrantes da 2a Turma Julgadora da Segunda Câmara Cri-
minal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer em parte do recurso e, na parte 
conhecida, negar-lhe provimento, corrigindo-se, de ofício, 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 Celilson Bonfim dos Santos contra a r. Sentença pro-
ferida pelo MM. Juiz de Direito da 28 Vara Crime da Comarca de Feira de Santana, o qual julgou 
procedente a Denúncia de fls. 03/04 para condenar o Réu pela prática do delito capitulado no artigo 
157, caput, do Código Penal. 

Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, em 21/12/2015, 
por volta das 11:00h, na localidade denominada Santa Mônica, no Município de Feira de Santana, o 
Denunciado, mediante grave ameaça, consistente na simulação do emprego de arma de fogo, subtraiu 
01 (uma) bicicleta, marca Houston, cor vermelha, pertencente à vítima Rosinete Maria de Santana. 

Relatou que, no dia dos fatos, a vítima trafegava pedalando a sua bicicleta, em uma das ruas 
da localidade acima informada, quando foi abordada pelo Denunciado, o qual, fingindo estar armado 
com um revólver, anunciou o assalto e subtraiu a bicicleta da vítima. 
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Em seguida, a vítima pediu ajuda a populares, que detiveram o Denunciado nas proximidades, 
ainda com a res em seu poder, e, após ter sido acionada a Polícia Militar, esta efetuou a prisão em 
flagrante do Denunciado, encaminhando-o para a Delegacia de Polícia.

Acrescentou que, embora o Denunciado não estivesse armado, este simulou o emprego de 
arma de fogo, situação que incutiu temor na vítima, configurando-se a grave ameaça na prática do 
roubo, bem como que o Denunciado não teve a posse pacífica e tranquila da res, pois foi preso com a 
bicicleta logo após a subtração. 

O Ministério Público requereu, assim, a condenação do Réu nas penas do artigo 157, caput, 
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. 

Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas, 
sobreveio a sentença de fls. 78/84, e, após emendatio libelli realizada pelo magistrado sentenciante, o 
Réu foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP, à pena de 04 (quatro) anos 
de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, remanescendo, após a detração realizada pelo ma-
gistrado sentenciante, uma pena de 02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, 
a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade. 

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 87/99), pleiteando a absolvição, sob o 
fundamento de que o Apelante teria agido acobertado pela excludente de ilicitude do estado de neces-
sidade, aduzindo que este efetuou a subtração porque se encontrava em estado de pobreza extrema. 
Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento do estado de necessidade como causa supralegal de 
exclusão da culpabilidade, por ter restado demonstrada a inexigibilidade de conduta diversa, ou, ain-
da, pela aplicação do redutor previsto no art. 24, S 2º, do CP. 

Pleiteou a reanálise da dosimetria, para que a pena-base seja aplicada no patamar mínimo, 
bem como para que seja reduzida a pena aquém do mínimo legal na segunda fase, diante do reco-
nhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão 
espontânea), do CP, ressaltando que o art. 927, inciso IV, do CPC não se aplicaria ao caso dos Autos, 
pois seria norma mais gravosa retroagindo para prejudicar o réu. 

Requereu a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. 
Prequestionou, para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, a 

contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: artigos 24, caput e S 2º, do CP e art. 
927, inciso IV, do CPC. 

Em Contrarrazões (fls. 112/121), o Parquet refutou todas as alegações feitas pela Defesa, pug-
nando pelo improvimento do Recurso. 

Os autos subiram a esta Superior Instância, colhendo-se o Parecer da douta Procuradoria de 
Justiça (fls. 13/15v dos Autos físicos), pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja 
mantida a sentença vergastada em todos os seus termos. 

VOTO 

Presentes os requisitos de admissibilidade, e não havendo questões preliminares, passo à aná-
lise do mérito recursal. 

1. Do descabimento da pretensão absolutória

O Recorrente fustiga inicialmente o decreto condenatório, sob o fundamento de que teria agi-
do acobertado pela excludente do estado de necessidade, aduzindo que efetuou a subtração porque se 
encontrava em estado de pobreza extrema, pugnando pela sua absolvição. 
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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 de roubo foram pratica-
dos pelo Apelante.

A materialidade do delito de roubo simples, previsto no artigo 157, caput, do CP, restou con-
vincentemente comprovada, em razão da confissão do Apelante, das declarações da vítima e das 
testemunhas ouvidas, as quais apontam que foi apreendida em poder do Apelante 01 (uma) bicicleta, 
marca Houston, cor vermelha, de propriedade da vítima Rosinete Maria de Santana. 

No que tange à autoria, esta também restou devidamente demonstrada, mormente pelas de-
clarações da vítima, pelos depoimentos testemunhais e pela confissão do Apelante, durante ambas 
as fases da persecução penal (fls. 09/14, 16/17 e arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 11 dos 
Autos físicos), não havendo que se falar em dúvidas acerca da sua comprovação. 

Conforme se observa dos autos, a vítima efetuou o reconhecimento do Apelante na fase inquisito-
rial e, confirmando as declarações prestadas perante a Autoridade Policial (Lis. 16/17), afirmou, em Juízo, 
que o Apelante, mediante grave ameaça, subtraiu 01 (uma) bicicleta de sua propriedade, além de seu ma-
terial de trabalho como manicure, após tê-la intimidado com um pedaço de azulejo, nos seguintes termos:

Declarações da vítima Rosinete Maria de Santana em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual 
anexado às fls. 11 dos Autos físicos): ““(...) Que foi vítima de um roubo; que foi assaltada no dia 21 
de dezembro, às onze horas da manhã, em uma segunda-feira, na Santa Mônica I; que estava saindo 
da casa de uma cliente e indo para a casa de uma outra cliente; que o réu estava escondido em uma 
casa recuada que existe na Santa Mônica; que o réu “veio para cima” da declarante com um pedaço 
de azulejo; que o réu estava com as mãos para trás e chegou ameaçando a declarante; que o réu disse 
“passa a bicicleta, sua desgraça”; (..) que pediu o material ao réu, mas ele não quis lhe dar; que o 
réu disse “você quer me dar ou quer morrer? Passe logo a bicicleta”; que o réu montou na bicicleta 
e saiu; que, quando o réu saiu, ele jogou o azulejo nos pés da declarante; que saiu correndo atrás 
pedindo socorro; que os populares saíram correndo atrás do réu; que havia dois rapazes em uma moto 
e outras pessoas a pé correndo atrás do réu; que, quando chegou na casa da sua cliente, falou com ela 
que tinha sido assaltada e que perdeu todo o seu material e a sua bicicleta; que foi atrás do réu junta-
mente com as outras pessoas; que, cerca de vinte minutos depois do assalto, quando entrou na rua do 
salão Aline Almeida, o réu estava vindo e a declarante o reconheceu, juntamente com a sua bicicleta; 
que os populares ligaram para a polícia; que os populares espancaram o réu; que a viatura da polícia 
chegou e a declarante foi juntamente com o réu para a Delegacia; que a polícia passou em um posto 
antes para o réu ser atendido; que, em seguida, foi para a Delegacia prestar a queixa; que sua bicicleta 
ficou com um rapaz na mesma rua do salão Aline Almeida; que, depois, a declarante voltou, pegou a 
sua bicicleta e foi trabalhar; que ainda fez unha depois do assalto até às nove horas da noite; que teve 
um prejuízo aproximado de novecentos reais, entre alicate, lixa, espátula, tinta, algodão, palito, toalha 
de unha; que reconhece o réu pela fotografia que lhe foi mostrada em audiência através de um apa-
relho celular; (...); que, quando o réu se afastou, a declarante saiu correndo atrás dele e o perdeu de 
vista por cerca de vinte minutos; que a bicicleta foi devolvida no mesmo estado, mas não conseguiu 
recuperar o material que utiliza para fazer manicure;” - 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. RE-
CONHECIMENTO DA ATENUANTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA ? STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (..) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos cri-
mes Patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vitima 6 de extrema relevância, sobre-
tudo 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). (...) Bis Agravo regimental 
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desprovido.” (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL MILAN PACIORNIK, QUIN-
TA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020) - Grifos do Relator 

Por sua vez, embora não tenham presenciado a ação delitiva, os policiais responsáveis por 
efetuar a prisão em flagrante do Apelante, confirmaram, em Juízo, a versão apresentada pela vítima, 
senão veja-se:

Depoimento da testemunha Aneidson Mota Pereira (SD/PM) em Juízo (consoante arquivo de mí-
dia audiovisual anexado às fls. 11 dos Autos físicos): “(...) Que participou da diligência que culmi-
nou na prisão do réu; que foram informados pela SICOM de que havia um indivíduo detido pela 
população; que deslocaram-se até a Santa Mônica, onde encontraram o réu sendo inchado pela 
população; que intervieram e tiraram o réu de perto da população; que a vítima também estava no local; 
que colocaram o réu no xadrez e o levaram até a Policlínica para ser medicado e depois o levaram à De-
legacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante; que os populares estavam revoltados porque 
o réu tinha agredido verbalmente a vítima e subtraído a bicicleta dela; que o réu também subtraiu 
o kit de manicure que estava com a vítima; que o réu agrediu verbalmente a vítima, de forma a 
coagi-la, simulando portar arma de fogo e proferindo xingamentos; (...)” - Grifos do Relator 

Depoimento da testemunha Ivan Santana de Lima (SGT/PM) em Juízo (consoante arquivo de mídia 
audiovisual anexado às fls. 11 dos Autos físicos): “(...) Que participou da diligência que culminou na 
prisão do réu; que a Central de Operações determinou que a guarnição do depoente se deslocasse à 
Santa Mônica, informando que teria ocorrido um roubo de uma bicicleta e que o autor estaria sendo 
linchado por populares; que, ao chegarem ao local, deram o socorro imediato ao réu, o qual estava 
com algumas escoriações; que, em seguida, o levaram para a Delegacia; que, pelo que se lembra, foi 
subtraída apenas uma bicicleta; que, segundo a vítima, o réu simulou estar armado, mas não foi en-
contrado em poder dele nenhum tipo de arma; que a vítima disse que o réu pediu a bicicleta e “tomou” 
da mão dela à força; que, se não se engana, o réu chegou a agredir a vítima; que chegaram populares 
para interceder a favor da vítima e alguns chegaram até a agredir o réu; (...)” - 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 E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CON-
DENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS COLHIDOS EM JUÍZO. 
CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE RE-
VOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUN-
DAMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE DESPROPORÇÃO. CAUSA ESPECIAL DE 
DIMINUIÇÃO DE PENA. CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. QUAN-
TIDADE DE DROGA. VALORAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. BIS JIN IDEM NÃO CONFIGU-
RADO. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA. 1. Ine-
xiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo 
flagrante do corréu, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com 
os demais elementos de prova. Precedente.” (...) 6. Ordem denegada. (HC 418. 529/8P, Rel. Ministro 
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018, STJ) - Grifos do Relator 

In casu, as declarações da vítima e das testemunhas de acusação, policiais que prenderam 
em flagrante o Apelante, foram coerentes, não tendo havido nenhuma contradição a ensejar qualquer 
dúvida acerca de sua veracidade. 

Outrossim, o Réu confessou, na fase judicial, a prática delitiva, confirmando que subtraiu, 
mediante grave ameaça, a bicicleta de propriedade da vítima, corroborando a versão apresentada por 
esta, senão veja-se:
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Interrogatório do Apelante Celilson Bonfim dos Santos em Juízo (consoante arquivo de mídia au-
diovisual anexado às fls. 11 dos Autos físicos): “(...) Que os fatos são verdadeiros; que realmente 
assaltou a vítima e levou os pertences dela; que é ex-usuário de drogas; que usava crack; que, no 
dia dos fatos, estava bebendo e caminhou em direção à Santa Mônica; que se sentiu fraco pelo efeito 
da droga; que pediu comida em algumas casas para se alimentar porque estava sem dinheiro; que 
a vítima veio na bicicleta e o interrogando simulou um assalto; que a vítima desceu da bicicleta e 
a entregou ao interrogando; que a vítima até pediu para o interrogando não levar a bicicleta, mas 
depois a entregou; que saiu com a bicicleta; que depois retornou ao local para pegar o seu boné que 
tinha caído da sua cabeça; que, quando retornou ao mesmo local que tinha pegado a bicicleta, a 
vítima já vinha com um rapaz em um carro; que esse rapaz o abordou e começou a lhe bater; que 
levou só a bicicleta; que não estava armado; que fingiu estar armado; (..); que praticou o roubo 
Porque precisava de dinheiro para comprar droga; (...)” - Grifos do Relator

Ademais, a versão apresentada pela defesa, no sentido de que O Apelante teria agido aco-
bertado pela excludente do estado de necessidade, aduzindo que este efetuou a subtração porque se 
encontrava em estado de pobreza extrema, não merece prosperar. 

Sobreleve-se que o art. 24, do Estatuto Repressivo, exige a comprovação concomitante de 
alguns elementos para que se configure a excludente de ilicitude pleiteada, quais sejam: perigo atual; 
ameaça a direito próprio ou alheio; situação não provocada voluntariamente pelo agente; inevitabili-
dade do comportamento lesivo; e inexigibilidade de sacrifício do bem ameaçado. 

A simples alegação de que o Apelante se encontrava em estado de miserabilidade não configu-
ra a situação de perigo atual apta a ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.

Como cediço, o bem jurídico protegido no delito de roubo, por se tratar de crime complexo, 
não é apenas a posse ou a propriedade da res, mas também a integridade física, a vida, a saúde e a 
liberdade da vítima. 

Assim, na ponderação entre os interesses em conflito, não houve a preponderância do bem 
protegido em relação ao bem sacrificado - circunstância imprescindível para excluir-se a ilicitude da 
conduta -, considerando-se que os bens supostamente em conflito (integridade física do Apelante e 
integridade física da vítima), seriam, no mínimo, de igual valor. 

Nesse sentido, vem decidindo a jurisprudência pátria:

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE ROUBO - MANIFESTAÇÃO DA PRO-
CURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA a PREVISIBILIDADE = PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA o 
INAPLICABILIDADE - ESTADO DE NECESSIDADE - ROUBO FAMÉLICO - INOCORRÊNCIA - 
DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU FURTO - IMPOSSIBILIDADE - RE-
CONHECIMENTO DA TENTATIVA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPRO-
VIDO. I - A Procuradoria-Geral de Justiça atua como fiscal da lei e não como parte ao manifestar no 
processo na segunda instância, razão pela qual não ocorre violação ao contraditório e a ampla defesa em 
virtude da emissão de parecer por parte daquela. II- Incabível a aplicação do princípio da insignificância 
para fins de configurar a atipicidade material do crime de roubo, ante a expressividade da lesão jurídica 
provocada. III- A existência de dificuldade financeira por parte do agente não é suficiente para carac-
terizar a excludente do estado de necessidade, ainda mais quando não há prova nos autos do alegado. 
IV - Restando comprovado o objetivo da subtração dos bens da vítima, com a utilização de violência e 
grave ameaça para reduzir a sua capacidade de resistência, fica caracterizado o crime de roubo e deve 
ser afastada a tese de desclassificação para constrangimento ilegal ou furto. V - O crime de roubo se con-
suma a partir do momento em que a posse da res furtiva é invertida, não bastando para descaracterizar 
a consumação o fato de o agente ter sido preso logo em seguida à prática criminosa.” (TJ-MG - APR: 
10024097418511001 Belo Horizonte, Relator: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 24/07/2012, Câma-
ras Criminais Isoladas / 5º CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/07/2012) - Grifos do Relator 

“CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO NA FORMA SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO 
CP. RECURSO DEFENSIVO OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR EXCLUDENTE DE ILICITU-
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DE (ESTADO DE NECESSIDADE), BEM COMO A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CON-
FISSAO COM A AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. REJEICAO DAS TESES DEFENSIVAS. REVI-
SAO DA DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Agente que, no interior 
da Drogaria Drogafar, situada na Comarca de Resende, subtraiu, para si ou para outrem, mediante 
grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia de R$ 100,00 (cem 
reais), de propriedade da referida Drogaria. Absolvição por Estado de Necessidade. Com efeito, a 
simples justificativa de estar desempregado e sem condições de sustentar sua família, encontran-
do-se em estado de miserabilidade, não se traduz naquela situação de perigo atual exigida pelo 
ordenamento jurídico, indispensável à caracterização do estado de necessidade. Em se tratando 
de crime cometido mediante grave ameaça à pessoa, o bem de maior valoração a ser protegido 
é a incolumidade física da vítima, face a flagrante desproporcionalidade entre o alegado estado 
de necessidade do réu e a preservação da integridade física daquela. Não bastasse isso, o mesmo 
não logrou produzir qualquer elemento de prova que evidenciasse a veracidade de sua tese defen-
siva. (...) Recurso conhecido e provido em parte, para tão só, assentar a reprimenda penal em 04 
(quatro) anos, 07 (sete) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, 
à razão mínima legal. Mantida, no mais, a sentença.” (0009530-39.2010.8.19.0045 = APELAÇÃO. 
Des (a). CLAUDIO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - Julgamento: 19/06/2013 - OITAVA CAMARA 
CRIMINAL) - Grifos do Relator 

Por outro lado, não restou demonstrado nos Autos que o Recorrente praticou o crime objeti-
vando conseguir recursos para a sua subsistência, uma vez que o próprio Apelante, ao ser ouvido em 
Juízo, afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se “fraco”, não por ausência de alimentação, mas sim 
em razão do uso de substâncias entorpecentes, aduzindo que a subtração da bicicleta da vítima foi 
efetuada com a finalidade de conseguir dinheiro para comprar drogas. 

No caso sub judice, ainda que se admita a ideia de que o Apelante se encontrava em estado de 
miserabilidade, suas declarações indicam que o comportamento lesivo praticado para salvar o supos-
to perigo poderia ter sido evitado, na medida em que o Recorrente poderia ter solicitado a ajuda da 
vítima, através de doação de dinheiro ou de alimentos, como, inclusive, relatou ter feito com outras 
pessoas pouco antes do crime.

Não se afigura razoável a tese de que, diante do estado de pobreza, a única alternativa possível 
para afastar-se a situação de penúria seja a subtração, à força, de bens materiais de terceiros, mediante 
a utilização de violência ou grave ameaça à pessoa. 

Nessa linha intelectiva, considerando-se que, in casu, era razoável exigir-se do Apelante que 
atuasse de maneira diversa, uma vez que não restou demonstrado que este tenha sido submetido a 
condições absolutamente insuperáveis, também não se afigura a hipótese de afastamento de sua cul-
pabilidade ou de redução de sua pena, nos termos do art. 24, §2º, do CP. 

Não se olvide, ainda, que o ônus de comprovar o estado de necessidade, como causa excluden-
te da ilicitude ou da culpabilidade, recai sobre a defesa, e, não tendo esta, na hipótese dos Autos, se 
desincumbido do referido encargo probatório, deve ser rejeitada a tese defensiva. 

Acerca do tema, colaciono os seguintes julgados dos Egrégios Tribunais de Justiça dos Esta-
dos de Goiás e de Minas Gerais: 

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. IM-
POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONCESSÃO. 1) O reconhecimento da 
inexigibilidade de conduta diversa como causa de exclusão da culpabilidade desafia prova conclu-
siva e idônea, cujo ônus recai sobre quem a alega. 2) À vista de o apelante não ter se desincumbido 
do encargo probatório de demonstrar suas alegações e de o acervo probatório dos autos apontar que 
ele agiu com autodeterminação, unidade de desígnio e em comunhão de esforços com seu parceiro 
criminoso, inviável se mostra o acolhimento da referida alegação. 2) Preenchidas as condições, de-
fere-se a suspensão condicional da pena. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 
(TI=6O Va APR: 02931685020168090175, Relator: DES. NICOMEDES DOMINGOS BORGES, Data 
de Julgamento: 09/11/2017, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2394 de 27/11/2017) - 
Grifos do Relator
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“EMENTA: APELACAO - RECURSO DEFENSIVO - ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE 
ARMA DE FOGO (POR TRES VEZES) - (1) AUTORIA E MATERIALIDADE - CONFISSAO - CON-
DENAÇÃO - (2) INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - PERIGO NAO DEMONSTRADO 
- EXCLUDENTE REJEITADA - (3) DOSIMETRIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - EXCESSIVO 
SOPESAMENTO - REESTRUTURACAO - (4) CONDUTAS EM CONTINUIDADE DELITIVA - RE-
CONHECIMENTO. 1. A Inexigibilidade de Conduta Diversa, como causa excludente de culpa-
bilidade, postula a demonstração de inexistência de vias legais para consecução do resultado 
pretendido por meio da conduta ilícita. 2. O excesso na valoração das circunstancias judiciais 
do art. 59 do Código Penal, se constatado, há de se reestruturar a pena aplicada, a fim de se pro-
mover adequado sopesamento das circunstâncias que permeiam as condutas. 3. A continuidade 
delitiva há de ser reconhecida em crimes da mesma espécie, que, pelas condições de tempo, lugar 
e maneira de execução devem ser havidos como única violação à Ordem Jurídica.” (TJ-MG - APR: 
10317190092443001 Itabira, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 
06/10/2020, Câmaras Criminais / 3º CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/10/2020) - Gri-
fos do Relator 

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 do estado de necessidade alegada, deve ser mantido o decreto condenatório.

2. Do pleito de reanálise da dosimetria

O Recorrente insurge-se contra a dosimetria da pena aplicada, pugnando pela redução da 
pena-base para o mínimo legal, bem como pela redução da pena aquém do mínimo legal na segunda 
fase, diante do reconhecimento da circunstância atenuante genérica prevista no art. 65, inciso III, alí-
nea “d” (confissão espontânea), do CP, ressaltando que o art. 927, inciso IV, do CPC não se aplicaria 
ao caso dos Autos, pois seria norma mais gravosa retroagindo para prejudicar o réu. 

A pretensão não merece ser acolhida. 
Analisando a sentença condenatória, no tocante à dosimetria da pena, observa-se que o ilustre 

Juiz sentenciante, embora tenha valorado negativamente o vetor circunstâncias do crime, fixou a pe-
na-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo legal previsto, não havendo reparos a serem feitos, 
restando prejudicado o pleito recursal nesse ponto. 

Na segunda fase, entendo que deve ser mantido o reconhecimento da circunstância atenuan-
te genérica prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do CP, tendo em vista 
que o Apelante confessou em Juízo a prática delitiva (arquivo de mídia audiovisual de fls. 11 dos 
Autos físicos). 

No entanto, o reconhecimento da referida atenuante não pode levar à redução da pena aquém 
do mínimo legal nessa fase da dosimetria, como pretendido pela defesa, tendo em vista a vedação pre-
vista na Súmula nº 231 do STJ, in verbis: “a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir 
à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 

Por outro lado, insta ressaltar que, antes mesmo da entrada em vigor do art. 927, inciso Iv, do 
CPC, o enunciado da Súmula nº 231 do STJ ja vinha sendo adotado por esta Corte de Justiça, visando 
à uniformização da jurisprudência e como forma de resguardar a segurança jurídica, não havendo que 
se falar, portanto, em retroatividade de norma mais gravosa em desfavor do réu.

Destarte, diante da inexistência de outras circunstâncias atenuantes e/ou agravantes, deve ser 
mantida a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão. 

Já na terceira fase, diante da inexistência de causas especiais de aumento e/ou diminuição, 
deve ser mantida a pena definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão. 
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Deve ser mantida, também, a pena de multa em 10 (dez) dias-multa, no valor de 1/30 (um 
trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pois foi fixada de forma proporcional à pena 
corporal imposta. 

Deve ser mantida, ainda, a detração efetuada pelo magistrado sentenciante, o qual considerou 
que o Apelante permaneceu preso provisoriamente, em virtude dos presentes Autos, pelo período de 
01 (um) ano, 01 (um) mês e 04 (quatro) dias. 

Entretanto, verifico a ocorrência de erro no cálculo efetuado, pois o MM. Juiz a quo, após aba-
ter o período em que o Apelante permaneceu preso provisoriamente, chegou à pena remanescente de 
02 (dois) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, quando o cálculo correto levaria a 
uma pena remanescente de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, devendo 
o referido erro material ser corrigido de ofício. 

À luz do que prevê o art. 33, S 2º, alínea “c”, do CP, deve ser mantido o regime inicial aberto 
para o início de cumprimento da reprimenda corporal imposta ao Apelante.

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, 

SS 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 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 predomi-
nante no Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratui-
ta, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. 
2. O momento «de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigi-
bilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situ-
ação 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 COMPROVA-
DAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUCAO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONCESSAO 
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CO-
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...)
IV - A pena de multa deve ser modificada para 10 (dez) dias-multa, para guardar Proporcionalidade 
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com a privativa de liberdade. O regime estabelecido deve permanecer no aberto, obedecendo o quan-
to disposto no art. 33, §§ 2° 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 ter-
mos 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.

4. Do prequestionamento

O Apelante prequestionou, para fins de interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, a 
centrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: artigos 24, caput e S 2º, do CP e art. 
927, inciso IV, do CPC. 

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal 
Federal, o pronunciamento explícito acerca das matérias arguidas para fins de prequestionamento se 
mostra desnecessário, senão veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -— ICMS -— 
RECOLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE E BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA - EM-
BARGOS DE DECLARAÇÃO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - I - Os 
embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou contradição do julgado embarga-
do, 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 par-
ticular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772, DJ 24/10/1997)”. (EDROMS ne 14.444/MG, Relator 
Ministro Fernando Goncalves). RIT - 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 su-
pracitados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superio-
res. O voto, portanto, é no sentido de conhecer em parte do recurso, e, na parte conhecida, negar-lhe 
provimento, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no cálculo da detração, reconhecendo-se 
que remanesce ao Apelante o cumprimento de uma pena de 02 (dois) anos, 10 (dez) meses e 26 (vinte 
e seis) dias de reclusão.” 

Diante do exposto, acolhe esta 24 Turma da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da 
Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se conhece em parte do Apelo, e, na parte conhecida, 
nega-se provimento ao mesmo, corrigindo-se, de ofício, erro material constante no cálculo da detra-
ção, reconhecendo-se que remanesce ao Apelante o cumprimento de uma pena de 02 (dois) anos, 10 
(dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão.
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*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0004393-15.2018.8.05.0230. Segunda Câmara Criminal – Pri-
meira Turma Criminal. Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 17/03/2022. 

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS INTERPOSTAS SE-
PARADAMENTE. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE 
PESSOAS.1) APELAÇÃO INTERPOSTA PELO RECORRENTE HAMILTON 
ALVES DE SOUZA JUNIOR. 1.1) PLEITO ABSOLUTÓRIO.IMPROVIMEN-
TO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA. AUTO DE EXIBIÇÃO 
E APREENSÃO. AUTO DE ENTREGA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DA 
VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS 
DE AGENTES POLICIAIS. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO 
DO RECORRENTE. 1.2) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA TENTA-
TIVA. IMPROVIMENTO. CONSUMAÇÃO DO ROUBO CARACTERIZADA. 
INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA AMOTIO. 2) 
APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDENILSON OLIVEIRA LEAL. 2.1.) PE-
DIDO DE MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER 
EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RE-
CURSAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE JÁ CONCEDIDO NA 
SENTENÇA CONDENATÓRIA. 2.2) PEDIDO ABSOLUTÓRIO. MATERIALI-
DADE E AUTORIA COMPROVADA. AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO. 
AUTO DE ENTREGA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DA VÍTIMA. ESPE-
CIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DE AGENTES PO-
LICIAIS. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. CONFISSÃO DO APELANTE. 
2.3) PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CONSUMAÇÃO 
DO ROUBO CARACTERIZADA. 2.4) DETRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE 
INFORMAÇÕES FIRMES E SEGURAS. MELHOR ANÁLISE DO JUÍZO DA 
EXECUÇÃO PENAL. 3) CONCLUSÃO: 3.1)APELAÇÃO INTERPOSTA PELO 
RECORRENTE HAMILTON ALVES DE SOUZA JUNIOR: CONHECIMEN-
TO E IMPROVIMENTO. 3.2) APELAÇÃO INTERPOSTA POR EDENILSON 
OLIVEIRA LEAL: CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO.

 
ACÓRDÃO 

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal Nº 0004393-15.2018.8.05.0230, da 
Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, sendo Apelantes EDENILSON OLIVEIRA LEAL 
e HAMILTON ALVES DE SOUZA JÚNIOR Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câ-
mara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia: (i) Em relação ao recorrente Hamilton Al-
ves de Souza Junior, pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação interposto e pelo seu IMPRO-
VIMENTO; (ii) Quanto ao recorrente Edenilson Oliveira Leal, pelo CONHECIMENTO PARCIAL 
do recurso de apelação interposto e pelo seu IMPROVIMENTO, nos termos do voto do Relator, 
consoante certidão de julgamento.

RELATÓRIO 

Cuidam os autos de Apelações Criminais interpostas por EDENILSON OLIVEIRA LEAL e 
HAMILTON ALVES DE SOUZA JÚNIOR, em face de sentença condenatória proferida pelo Juízo 
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de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santo Estevão/BA, nos autos da ação penal em epígrafe.
Narrou a inicial (ID nº 20748395), in verbis:

“Extrai-se do in folio em epígrafe que, na data de 06 de junho de 2018, por volta das 18h00min, no 
bairro alegrete, neste município, Edenilson Oliveira Leal e Hamilton Alves de Souza Junior ora denun-
ciados, mediante grave ameaça com uso de uma arma de fogo em concurso de pessoas, subtraíram para 
si um aparelho de telefone celular moto G II da vítima Luis Ualace Nascimento Serra.
Segundo restou apurado, os denunciados após prévio acerto decidiram praticar delito de roubo neste 
município, sendo que se dirigiram ao local em uma motocicleta conduzida por Hamilton Alves de 
Souza Júnior, tendo Edenilson Oliveira Leal como carona, o qual portava a arma de fogo tipo pistola 
calibre 765, devidamente municiado com três cartuchos intactos.
Em seguida, os denunciados abordaram a vítima no local acima referido, tendo Edenilson Oliveira 
Leal anunciado o assalto e apontado a arma de fogo, oportunidade em que subtraíram o aparelho de 
telefone celular já descrito, tendo os mesmos empreendido fuga na motocicleta conduzida por Hamil-
ton Alves de Souza Júnior.
Ato contínuo, uma guarnição da polícia militar que passava pelo local iniciou uma perseguição aos 
denunciados, que abandonaram a motocicleta e passaram a correr e pular muros.
Todavia, o denunciado Edenilson Oliveira Leal foi alcançado pelos policiais que encontraram em seu 
poder o aparelho de telefone celular subtraído, assim como apreenderam a arma de fogo que caiu du-
rante a fuga dos denunciados.”

Apenas o recorrente Edenilson Oliveira Leal foi preso em flagrante no dia 06 de junho de 2018.
Por tais fatos, restaram os Apelantes denunciados nos termos do art. 157, §2º, II, e §2º-

A, I, do CP.
A liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão foi concedi-

da ao recorrente Edenilson Oliveira Leal, nas fls. 36/37 do ID nº 20748396.
A exordial foi recebida em 19 de Junho de 2018 (ID nº 20748400).
Ultimada a instrução criminal, os recorrentes foram condenados em 10 de dezembro de 2018, 

nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II do Código Penal. As penas dos dois apelantes foram fixadas em 
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprido em regime 
semiaberto, com a concessão do direito de recorrer em liberdade (ID nº 20748441).

Inconformada, a Defesa de Hamilton Alves de Souza Junior interpôs recurso de Apelação, 
com razões apresentadas no ID nº 20748456 , requerendo (i) a absolvição por negativa de autoria ou, 
subsidiariamente, por insuficiência probatória; (ii) o reconhecimento da minorante da tentativa.

Inconformada, a Defesa de Edenilson Oliveira Leal interpôs recurso de Apelação, com ra-
zões apresentadas no ID nº 20748485, requerendo (i) a absolvição por insuficiência probatória; (ii) o 
reconhecimento da minorante da tentativa e, caso acolhido, a modificação do regime prisional; (iii) a 
manutenção do direito de recorrer em liberdade; (iv) a aplicação da detração.

Nas contrarrazões dos recursos interpostos por Hamilton Alves de Souza Junior e Ede-
nilson Oliveira Leal, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento (ID 
nº 20748499).

No parecer de ID nº 21237681, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento.

VOTO

Conhece-se parcialmente do recurso interposto pelo insurgente Edenilson Oliveira Leal, 
afastando-se tão somente o pedido relacionado ao direito de recorrer em liberdade formulado, eis 
que já concedido na sentença condenatória, como percebido abaixo (fl. 09 do ID nº 20748441):
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“Não havendo motivos concretos que autorizem, nesse momento, a decretação da custódia cautelar, 
concedo aos réus o direito de recorrerem em liberdade”

Quanto aos demais pleitos, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.
Por sua vez, conhece-se do recurso interposto pela Defesa de Hamilton Alves de Souza Ju-

nior, por estar preenchido todos os pressupostos recursais objetivos e subjetivos
Assim, passa-se à análise recursal.

DA MATERIALIDADE E AUTORIAS

As Defesas dos recorrentes postularam a absolvição, seja baseado em negativa de autoria ou 
em insuficiência probatória.

Sem razão.
A materialidade do crime e as autorias estão comprovadas. Com efeito, segundo Auto de Exi-

bição e Apreensão (fl. 05 do ID nº 20748396), atestou-se a exibição dos seguintes objetos:

“PISTOLA 765, SEM MARCA APARENTE, Nº SÉRIE 52271, COM UM CARREGADOR E TRÊS 
MUNIÇÕES INTÁCTAS DO MESMO CALILBRE, APARELHO CELULAR MOTO G II, COM 
UM CHIP DA OPERADORA CLARO, Nº 75.98271.2812, pertencente a Vítima de Roubo, LUIS UA-
LACE NASCIMENTO SERRA, fato ocorrido na cidade de Santo Estevão-Ba, apreendido conforme 
Ocorrência de nº /2018.”

No Auto de Entrega (fl. 14 do ID nº 20748396), atestou-se:

“Compareceu o Sr. LUIS UALACE NASCIMENTO SERRA, brasileiro, solteiro, estudante, nível 
médio incompleto, natural de Salvador-Ba, nascido em 25.03.98, filho de Luis Ambrozio Serra e Jenira 
dos Santos Nascimento, RG 15.755.970 — 04 — SSP-BA, residente na Rua Baixa | Gransc-ia, casa nº 
188, Bairro Alegrete II, Santo Estevão-Ba, telefone contato: 75.98271.2812, a quem a Autoridade de-
terminou que fosse feita a entrega de UM APARELHO CELULAR, MOTO G II, COM UM CHIP 
DA CLARO, Nº 75.98271.2812”

Em juízo, a vítima Luis Ualace Nascimento Serra narrou a prática da infração penal, detalhando:

“PERG: É verdade que no dia 06 de junho desse ano o senhor teria sido vítima do crime de roubo?
RESP: Sim. […] antes de eu chegar em casa, quase no meio do caminho, apareceu dois homens numa 
moto, um parou logo atrás de mim depois, e o outro desceu pedindo meu celular, com alguma coisa na 
mão. E, simplesmente levantei a mão, ele foi e pegou a mão no bolso do meu celular, e logo após ele 
montar na moto, a polícia virou a esquina atrás deles.
PERG: Esse que o senhor falou que ficou atrás do senhor, ficou com a motocicleta atrás do senhor, um 
permaneceu o tempo todo na motocicleta, e o outro desceu para lhe roubar?
RESP: Foi.
PERG: O senhor falou que ele tinha uma coisa na mão, mas o senhor não conseguiu precisar o que era? 
Se era uma arma, se era um objeto?
RESP: Parecia uma arma, que ele tava meio que ameaçando
PERG: Aí ele pegou o celular no seu bolso e levou apenas seu celular?
RESP: Foi.
PERG: Seu celular foi recuperado?
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RESP: Foi.
[…]
PERG: O que foi preso foi o que lhe roubo? O que desceu da motocicleta?
RESP: Foi o que desceu da motocicleta (Edenilson Oliveira Leal)

Nesse contexto, cumpre salientar que a palavra da vítima em crimes de roubo é dotada de 
especial relevância. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CON-
DENAÇÃO. AFASTAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTEN-
TE E VÁLIDO. CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTI-
MA EM CRIME DE ROUBO TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME DE CUMPRIMENTO 
DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. IMPOSSIBILIDADE. PENA 
SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS E RÉU REINCIDENTE. ADEQUAÇÃO DO REGIME INCIAL 
FECHADO. RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que a acusada, mediante ameaçam 
subtraiu coisa alheia móvel da vítima, mostra-se correta a condenação pela prática do delito de 
roubo. A palavra da vítima relatando de forma segura os fatos, e, ainda quando corroborada pelo 
acervo probatório, sobrepõe-se tanto à negativa de autoria, como é prova idônea e suficiente para 
embasar o édito condenatório. 
(TJ-MS-APL: 00018792720188120026 MS 0001879-27.2018.8.12.0026, Data de Julgamento: 20/03/2019, 
1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/03/2019)”

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
ARTIGO 305 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
CONDENAÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA EXASPERAÇÃO. 
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A orientação deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as declarações da vítima, 
apoiadas nos demais elementos dos autos, em se tratando de crimes cometidos sem a presença de 
outras pessoas, é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu. 2. A 
consideração do valor exigido pelo acusado e da ameaça concretizada em face da vítima e de sua 
família representam fundamentação apta a ensejar a exasperação da sanção inicial.
3. Agravo regimental improvido.(AgRg no AREsp 864.133/MT, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEX-
TA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

A testemunha policial João Pedro Santana Oliveira Júnior, em juízo, afirmou:

“Estávamos em ronda (…) ao passarmos vimos a vítima com a mão suspensa e um motociclista su-
bindo na moto, e vítima com a mão na cabeça. Aí passamos, iniciamos o acompanhamento, quando a 
gente passou pela vítima, a vítima confirmou que havia sido assaltado. Logo após, cerca de 200 metros, 
os dois abandonaram a moto e tentaram fugir por um terreno baldio ao lado. Conseguimos capturar, e 
o outro acabou fugindo.
PERG: Foi apreendido uma pistola?
RESP: Isso.
PERG: E o celular da vítima também foi recuperado?
RESP: Sim.
[…]
PERG: Você chegou a visualizar os dois acusados juntos?
RESP: Sim.
[…]
PERG: Você se recorda das pessoas que conseguiu visualizar?
RESP: Sim.
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PERG: O que foi detido na Delegacia se encontra aqui na sala?
RESP: Sim.
PERG: Poderia indicar?
RESP: O de camisa azul (Edenilson Oliveira Leal).

Outrossim, a testemunha policial Tarciano Sales Matias Oliveira Machado, em juízo, ratificou 
as declarações prestadas no depoimento anteriormente colacionado, inclusive quanto ao reconheci-
mento do insurgente Edenilson Oliveira Leal.

Nesse contexto, conforme entendimento jurisprudencial consolidado, os depoimentos de tes-
temunhas policiais, em regra, possuem plena eficácia probatória, sendo tal presunção afastada apenas 
na presença de motivos concretos que coloquem em dúvida a veracidade de suas declarações. Nesse 
sentido, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS.
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, 
sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo des-
qualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão 
penal. – O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar 
que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente 
ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não 
encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. (HC 73518/SP, 1ª 
T., Relator: Ministro Celso de Mello, j. 26-03-1996, DJe 18-10-1996).

No mesmo raciocínio, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(…) (a) Ademais, os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício 
nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções. Em sendo 
assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando presta-
dos em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes do STJ e do STF (Resp. 604815/BA, 5ª T., 
Relatora: Ministra Laurita Vaz, j. 23-08-2005, DJe 26-09-2005); (b) (…) Os policiais que participaram 
da custódia em flagrante podem figurar como testemunhas. (HC 45653/PR, 6ª T., relator Ministro Hélio 
Quaglia Barbosa, j. 16-02-2006, DJe 13-03-2006).”

Vale salientar que pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas não são hábeis a 
invalidar todo conjunto probatório exposto. Nesse sentido:

“PENAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DEPOIMENTOS POLICIAIS 
E AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA. 
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. As pequenas contradições entre as declarações das testemunhas são naturais quando referentes a 
meros detalhes sobre a dinâmica dos fatos, logo não invalidam o conjunto probatório, quando os depoi-
mentos convergem em pontos essenciais e as divergências se limitam a detalhes de menor importância.
[…]
3. Recurso conhecido e desprovido
(TJ-DF 20180610014219 DF 0001393-43.2018.8.07.0006, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Jul-
gamento: 28/02/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/03/2019. 
Pág.: 169/175)

“TRÁFICO DE DROGAS – RÉU FORAGIDO – DROGAS ENCONTRADAS DEBAIXO DA CAMA 
DO RÉU – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI – PE-
QUENAS DIVERGÊNCIAS QUE NÃO INVALIDAM OS DEPOIMENTOS – PROVA DE PAR-
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CIALIDADE INSUFICIENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO (TJ-SP – ACR: 
990080177788 SP, Relator: Lúcio Alberto Eneas da Silva Ferreira, Data de Julgamento: 12/12/2008, 11ª 
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 30/01/2009”

“Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes à condenação – Materialidade e 
autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apre-
ensão significativa quantidade de maconha – Réu surpreendido enquanto repartia a droga e a 
embalava em porções individuais – Pequenas divergências nos depoimentos dos policiais mili-
tares que não enfraquecem o conjunto probatório – Negativa do acusado isolada do contexto 
probatório – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes 
eram destinados ao consumo de terceiros – Pena-base corretamente fixada acima do mínimo legal 
– Apreensão de significativa quantidade de entorpecentes – Circunstância atenuante da menoridade 
relativa, bem reconhecida – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, §4º da Lei antidrogas 
– Impossibilidade da fixação de regime aberto e da substituição da pena privativa de liberdade por 
pena restritiva de direitos – Mercês incompatíveis com delitos de singular gravidade – Necessidade de 
maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Regime fechado compatível com a conduta – Recurso de 
apelação desprovido (TJ-SP – APL: 00001828720178260196 SP 0000182-87.2017.8.26.0196, Relator: 
Cesar Augusto Andrade de Castro, Data de Julgamento: 12/12/2018, 3ª Câmara de Direito Criminal, 
Data de Publicação: 12/12/2018

O recorrente Edenilson Oliveira Leal, em juízo, disse:

“[...] Eu tava em casa, ai ele pegou e me chamou para ir na rua, me enfiou um convite que eu nunca 
tinha feito isso na minha vida, ai ele pegou e mandou tomar o celular do menino
PERG: Foi ele que mandou?
RESP: Foi, a arma foi dele.
PERG: A arma era dele e a motocicleta?
RESP: A motocicleta era de minha mãe
PERG: Mas quem tava dirigindo a moto era ele?
RESP: Foi.
[...]
PERG:Então quer dizer que essa acusação é verdadeira? A arma e a moto era do senhor, da sua mãe?
RESP:Sim, senhora”

Em fase inquisitorial, o insurgente Hamilton Alves de Souza Junior disse (fl. 28/29 do ID nº 
20748396):

“QUE: PERG.: O QUE TEM O INTERROGADO A ALEGAR EM SUA DEFESA ANTE AS ALE-
GAÇÕES DE EDENILSON OLIVEIRA LEAL, DE PARTICIPAÇÃO NO ROUBO A MÃO ARMA-
DA, PRATICADO NO DIA 06/06/2018, POR VOLTA DAS 18:00 HORAS, NESTA CIDADE? RESP.: 
Que o interrogado chegou a pé no bar de GILTAN, e lá encontrou ECO, e ele chamou o interrogado 
para vir na cidade, no que o interrogado aceitou, e com ele veio, tendo ECO entregado a direção da 
motocicleta dele ao interrogado: Que no momento em que já estavam na cidade, nas imediações da 
MISTER PÃO, ECO mandou o interrogado parar a motocicleta, desceu e seguiu para junto de um ra-
paz, e quando o interrogado ouviu o barulho da viatura, viu ECO sair correndo e quando olhou para 
trás, viu que era uma viatura da PM, dai o interrogado também correu, abandonando a motocicleta; 
Que de imediato o interrogado não sabia que ECO iria praticar roubo, mas no momento em que come-
çou o roubo ajudou: Que o interrogado confirma que era o condutor da motocicleta; PERG.: SE FOI 
O INTERROGADO QUEM CHAMOU EDENILSON PARA PRATICAR ROUBO? RESP : Que foi 
ECO (EDENILSON) quem chamou o interrogado para vir para a cidade;Que a motocicleta utilizada na 
prática do roubo pertence ao tio de ECO, que na verdade se chama EDENILSON OLIVEIRA LEAL, 
sendo uma HONDA TITAN, cor vermelha, ano 2000, não se lembrando a placa da motocicleta; que a 
pistola 7,65 mm não é do interrogado;”
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Igualmente, o apelante Hamilton Alves de Souza Junior, em juízo, aduziu que a arma era do 
apelante Edenilson Oliveira Leal, bem como assinalou que a sua conduta foi de dirigir a moto.

Desse modo, a materialidade e as autorias estão devidamente comprovadas, acima de qualquer 
dúvida razoável, baseado no sistema do livre convencimento motivado.

Inclusive, nesse contexto, frisa-se que as autorias estão devidamente configuradas, tanto sob a 
ótica da Teoria Unitária do conceito de autor, adotada no Ontologismo-Dogmático de Hans Welzel 
(Sistema Finalista) conhecimento tradicional, quanto sob a perspectiva da Teoria do Domínio do fato, 
sistematizada pelo Professor Claus Roxin na década de 1960, pertencente à Escola de Munique (Sistema 
Funcionalista Teleológico), embora possua também origem remota com Hans Welzel em 1939.

Com efeito, baseado na teoria unitária, ambos os recorrentes foram autores, considerando os 
dois apelantes contribuíram de algum modo para a produção de um resultado penalmente relevante.

Nessa linha de raciocínio, o professor Damásio de Jesus assinala:

“Todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime. Há unidade de crime e 
pluralidade de pessoas. É adotada pelo Código Penal. Nesse sentido: RT, 651:323; STF, HC 71.293, 1ª 
Turma, rel. Min. Celso de Mello, j. 14-6-1994.”(Jesus, Damásio de Código Penal anotado / Damásio 
de Jesus. – 22. ed. – São Paulo : Saraiva, 2014. Bibliografia. 1. Direito penal - Legislação - Brasil 
I. Título. Pág. 166)

Da mesma forma, o professor Juarez Cirino dos Santos entende:

“A teoria unitária de autor é a mais antiga concepção sobre a relação do sujeito com o fato: autor é 
quem produz qualquer contribuição causal para a realização do tipo de injusto.Em sua fórmula origi-
nal, a teoria unitária de autor não distingue entre autor e partícipe: as diferenças objetivas e subjetivas 
de contribuição dos autores não são matéria do tipo de injusto, mas problema da aplicação da pena, 
como medida da culpabilidade individual.”

A simplicidade da teoria unitária de autor explica sua sobrevivência em algumas legislações - por 
exemplo, na Áustria, na Dinamarca, na Itália e na lei penal brasileira (art. 29, CP). A teoria unitária 
de autor trata todos como autores: se todas as contribuições causais para o resultado típico são equi-
valentes, então todos são autores do fato punível; se as diferenças de contribuição subjetiva e objetiva 
exprimem a culpabilidade pessoal, então são consideradas na pena - e a sanção penal aparece em ínti-
ma correlação com a personalidade do autor; enfim, se não existe diferença entre autores e partícipes, 
então a aplicação do Direito Penal é bastante simplificada, no caso concreto.” (Santos, Juarez Cirino 
dos Direito penal : parte geral I Juarez Cirino dos Santos. - 6. ed., ampl. e atual. - Curitiba, PR : ICPC 
Cursos e Edições, 2014. Págs. 368/3669)

De todo modo, adotando-se a Teoria Objetiva-Formal, o insurgente Edenilson Oliveira Leal 
praticou o núcleo do modelo de conduta proibida do roubo, já que realizou a subtração de coisa alheia 
móvel com grave ameaça, de modo que deve ser considerado autor. Já o apelante Hamilton Alves de 
Souza Junior, a partir do artigo 29 do CP – que possui natureza de norma jurídica de extensão pesso-
al ou de adequação típica mediata-, concorreu para a prática da infração penal de algum modo, o que 
também deve ser sancionado, na medida da sua culpabilidade, ainda que seja na condição de partícipe.

Sobre o tema, salienta-se que é no âmbito do Código Penal Alemão que o debate envolvendo 
a diferenciação das figuras de autor e partícipe possuem maior relevância, tendo em vista que, nesse 
ordenamento jurídico, o partícipe possui uma causa de diminuição de pena de forma automática.

Distintamente, no âmbito do Direito Penal Brasileiro, essa diferenciação não possui relevância para 
fins de aplicação da pena – ressalvando-se a hipótese de participação dolosamente distinta ou cooperação 
de menor importância -, já que o partícipe pode ser apenado, inclusive, com sanção corporal maior que a 
figura do próprio autor. Em outras palavras: é a medida da culpabilidade que definirá a pena aplicada.



168

REVISTA BAHIA FORENSE

Por sua vez, sob a ótica do Sistema Funcionalista Teleológico, desenvolvido por Roxin, as 
autorias dos recorrentes estão comprovadas com base na Teoria do Domínio do Fato, já que neste 
o autor é o agente que possui o controle final do fato, ainda que não realize o núcleo do tipo penal.

Com efeito, o apelante Edenilson Oliveira Leal tinha o domínio da ação, já que praticou o 
núcleo do tipo penal, isto é, o “subtrair”. Por sua vez, o insurgente Hamilton Alves de Souza Junior 
também é autor, já que o seu envolvimento materializou uma atuação coordenada voltada para a prá-
tica da infração penal, contribuindo com a direção da moto.

Sobre o tema, o Professor Luís Greco, discípulo de Claus Roxin, ensina:

3.1 Domínio da ação: autoria imediata
O domínio sobre realização do tipo pode manifestar-se, primeiramente, como um domínio sobre a 
própria ação (Handlungsherrschaft), que é o domínio de quem realiza, em sua própria pessoa, todos os 
elementos de um tipo, isto é, do autor imediato.
[…]
3.3.Domínio funcional do fato: coautoria
A terceira maneira de dominar um fato está numa atuação coordenada, em divisão de tarefas, com pelo 
menos mais uma pessoa. A aponta uma pistola para a vítima (grave ameaça), enquanto B lhe toma o relógio 
do pulso (subtração de coisa alheia móvel): aqui, seria inadequado que A respondesse apenas pelo delito de 
ameaça (art. 147, CP) ou de constrangimento ilegal (art. 146, CP), e B apenas pelo furto (art. 155, CP)
[Autoria como domínio do fato: estudos introdutórios sobre o concurso de pessoas no direito penal 
brasileiro / Luís Greco ... [et alii]. 1. ed. - São Paulo: Marcial Pons, 2014. (Direito Penal e Crimino-
logia) ISBN 978-85-66722-25-3 1. Direito penal. 2. Processo penal. I. Greco, Luís. II. Título. III. 
Série. Págs. 25 e 30)

Portanto, não somente a materialidade, como também as autorias estão suficientemente com-
provadas acima de qualquer dúvida razoável, a partir do princípio do livre convencimento motiva-
do, com fulcro em quaisquer dos espectros dogmáticos anteriormente mencionados, seja baseado no 
Ontologismo de Welzel – com as teorias unitárias ou objetivo-formal -, ou no Sistema Funcionalista 
Teleológico de Claus Roxin, embasado na Teoria do Domínio do Fato.

Ante o exposto, nega-se provimento ao pleito.

DA TENTATIVA

A Defesa postulou o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa
Sem fundamento.
A Autoridade Judiciária rejeitou o reconhecimento da tentativa nos seguintes termos (fl. 04 do 

ID nº 20748441):

“Não há como desclassificar o crime para forma tentada, como pretende a defesa dos réus. Isto porque, 
restou resolvida a controvérsia jurisprudencial no sentido de que o crime de roubo se consuma no 
momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, 
ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera 
de vigilância da vítima”.

A minorante da tentativa não deve ser reconhecida. Isso porque a prática da infração penal 
de roubo foi consumada. Com efeito, para a consumação do delito de roubo, não é necessário que o 
acusado transporte a res furtiva ao local desejado. Isto é, o ordenamento jurídico brasileiro não adota 
a teoria da ablatio, idealizada por Pessina.
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Nesse diapasão, o Direito Brasileiro adota a denominada teoria da Apprehensio ou amotio, 
em que o momento consumativo ocorre no momento em que a alheia passa para o poder do agente, 
mesmo que por um pequeno espaço temporal, e ainda que o sujeito seja logo perseguido pela polícia 
ou pela vítima.

Nessa mesma linha de raciocínio, o enunciado 582 de súmula do STJ dispõe:

Súmula 582-STJ: Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de 
violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente 
e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

No presente caso, é possível visualizar a inversão da posse do aparelho celular subtraído, a 
partir do (i) Auto de Exibição e Apreensão(fl. 05 do ID nº 20748396); (ii) Auto de Entrega (fl. 14 do 
ID nº 20748396); e (iii) depoimento testemunhal da vítima em juízo, cujo teor afirmou expressamente 
que teve seu celular do seu bolso levado, o qual foi posteriormente recuperado.

Desse modo, visualiza-se, no caso concreto, que as provas dos autos demonstram a ocorrência 
do delito em sua forma consumada, tendo se efetivado a inversão da posse do bem apreendido, ainda 
que por curto espaço de tempo, em razão da apreensão em flagrante do apelante pelos agentes policiais.

Sendo assim, o pleito subsidiário formulado pela Defesa de Edenilson Oliveira Leal, acerca da 
modificação do regime prisional caso fosse acolhido a respectiva minorante, resta prejudicado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao pleito.

DA DETRAÇÃO PENAL

A Defesa pleiteou a realização da detração penal.
Não merece guarida.
Isso porque não há nos autos informações seguras e firmes suficientes para realizar a conta-

gem abstrata do tempo de prisão provisória na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, de 
modo a confirmar que o apelante ficou preso durante todo o período, sem efetuar uma eventual fuga, 
por exemplo. Desse modo, a prudência impõe que o Juízo da Execução Penal seja o competente para 
a realização desta avaliação de forma segura.

Portanto, à míngua de elementos suficientemente seguros, deixa-se de realizar a detração, ne-
gando-se provimento ao pedido formulado pelo apelante, sem prejuízo de que a competente Vara das 
Execuções Penais, uma vez munida das informações necessárias, venha a realizá-la.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, vota-se:
(i) Em relação ao recorrente Hamilton Alves de Souza Junior, pelo CONHECIMENTO do 

recurso de Apelação interposto e pelo seu IMPROVIMENTO; ii) Quanto ao recorrente Edenilson 
Oliveira Leal, pelo CONHECIMENTO PARCIAL do recurso de apelação interposto e pelo seu 
IMPROVIMENTO.
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*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0006675-61.2019.8.05.0110. Primeira Câmara Criminal – Pri-
meira Turma Criminal. Relatora: Desa. Ivone Bessa Ramos. Julgado em 29/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. SENTENÇA CON-
DENATÓRIA. INCURSÃO NAS PENAS DOS ARTS. 50, § 3º, ALÍNEA “A”, DO 
DECRETO-LEI Nº 3.668/41, E DO ART. 1º, § 1º, DA LEI 9.613/98. IRRESIGNA-
ÇÃO DEFENSIVA.
SUSTENTADA A LICITUDE DA EXPLORAÇÃO DO JOGO DO BINGO. NÃO ACO-
LHIMENTO. PROIBIÇÃO DA ATIVIDADE, TIPIFICADA COMO CONTRAVEN-
ÇÃO PENAL (ART. 50 DO DECRETO-LEI Nº 3.668/41). POSTERIOR AUTORIZA-
ÇÃO DA PRÁTICA PELO ART. 57 DA LEI Nº 8.672/93, CONHECIDA COMO “LEI 
ZICO”, E PELOS ARTS. 59 E SEGUINTES DA LEI Nº 9.615/98, DENOMINADA “LEI 
PELÉ”. REVOGAÇÃO DE TAIS DISPOSITIVOS, TODAVIA, PELO ART. 2º DA LEI 
Nº 9.981/00, APELIDADA DE LEI MAGUITO. RETORNO DO CARÁTER ILÍCITO 
DA EXPLORAÇÃO DOS JOGOS DE BINGO. PRECEDENTES DO STJ. REQUERI-
DA A ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS 
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVIMENTO. NÃO DESCORTINADA, 
NA ESPÉCIE, A VINCULAÇÃO DA RENDA ORIUNDA DA PRÁTICA CONTRA-
VENCIONAL (INFRAÇÃO PENAL ANTECEDENTE) COM A AQUISIÇÃO DE AU-
TOMÓVEIS DE LUXO (LAVAGEM DE DINHEIRO). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS 
PARA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. ART. 386, 
INCISO VII, DO CPP. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PENA DE 
PERDIMENTO, DEVENDO SER PROCEDIDA A RESTITUIÇÃO DOS VEÍCU-
LOS APREENDIDOS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE 
SUBSISTENTE POR 01 SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS (PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU A ENTIDADES PÚBLICAS).
APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0006675-
61.2019.8.05.0110, oriundos da Vara Criminal da Comarca de João Dourado/BA, em que figura como 
Apelante o Acusado UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER do Recurso de Apelação e DAR-LHE 
PROVIMENTO EM PARTE, somente para ABSOLVER o Acusado UOSTON MUNIZ DE OLI-
VEIRA da prática do crime capitulado no art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98, com fulcro no art. 386, inciso 
VII, do CP; AFASTAR a pena de perdimento, com a restituição dos veículos AMAROK CD 4X4 
HIGH, ANO/MODELO 2012/2012, COR MARROM, PLACA OKM-3D66, CHASSI WV1DB42H-
2CA042504, e CAMARO 2SS, CONV, ANO MODELO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA PJC-
1666, CHASSI 2G1F93DJF91446510; e SUBSTITUIR a sanção privativa de liberdade subsistente, em 
decorrência da prática da contravenção penal do art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41, 
por 01 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas (art. 43, inciso IV, do CP), em condições a serem fixadas em audiência admonitória no Juízo 
da Execução Penal, a teor do voto da Relatora.
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RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Réu UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA, 
contra a Sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de João Dou-
rado/BA, que julgou procedente em parte a pretensão acusatória, para condená-lo como incurso 
nas previsões do art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41, e do art. 1º, § 1º, da Lei 
9.613/98, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e de 03 (três) 
meses de prisão simples, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, cada um no valor de 1/30 
(um trigésimo) do salário-mínimo, com a substituição da reprimenda privativa de liberdade por 
sanções restritivas de direitos, além do perdimento dos veículos AMAROK CD 4X4 HIGH, ANO/
MODELO 2012/2012, COR MARROM, PLACA OKM-3D66, CHASSI WV1DB42H2CA042504, e 
CAMARO 2SS, CONV, ANO MODELO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA PJC-1666, CHASSI 
2G1F93DJF91446510.

Narrou a Denúncia (ID 18604775), em breve síntese, que no dia 12.06.2019, por volta das 
06:00 horas, no interior do imóvel localizado na Rua Barreto, nº 69, Irecê/BA, em cumprimento de 
mandado de busca e apreensão, prepostos da Polícia civil teriam efetuado a prisão em flagrante do 
Acusado UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA, apontado como líder de organização criminosa atuante 
no comércio de drogas e na exploração de jogo de azar (bingo).

Com o fito de ocultar e dissimular a origem ilícita dos bens adquiridos diretamente com di-
nheiro proveniente da prática de infrações penais (dentre as quais, tráfico de drogas, exploração de 
jogo de azar e corrupção), o Recorrente supostamente os registrava em nome de terceiro e/ou parente. 
Além disso, promovia, mensalmente, vantagem indevida, consistente na entrega de quantias em di-
nheiro, a prepostos da Polícia Civil.

A Peça Incoativa foi recebida em 04.07.2019 (ID 18604788).
Finalizada a instrução criminal e apresentados os Memoriais pela Acusação e pela Defesa, foi 

proferido o Édito acima mencionado (ID 18604875), tendo sido rejeitados os embargos declaratórios 
opostos (ID 18604885).

Irresignado, o Acusado interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 18604888), em cujas 
Razões (ID 18604896) sustenta, de início, a ausência de comprovação da prática do crime capitulado 
no art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98, porquanto não teria sido juntado relatório do Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF), tampouco extratos bancários ou qualquer outro elemento de prova 
hábil a demonstrar a ocultação ou dissimulação de patrimônio, esclarecendo, ainda, que todos os bens 
constavam na declaração do imposto de renda, com exceção dos veículos, os quais teriam sido adqui-
ridos no exercício de 2019, e cujo pagamento das parcelas do financiamento eram efetuados através de 
valores oriundos do “Clube Kabana”.

Assevera, a respeito da contravenção penal prevista no art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei 
nº 3.668/41, a licitude do jogo de bingo de cartela, diante da revogação da referida infração penal pela 
Lei nº 8.672/93 (“Lei Zico”) e pela Lei nº 9.612/98 (“Lei Pelé”).

Quanto à pena de perdimento dos automóveis acima explicitados, destaca que o pagamento 
das respectivas parcelas do financiamento era efetuado com renda lícita oriunda das atividades do 
“Clube Cabana”, devidamente declarado junto a Receita Federal. Registra, ainda, que os veículos 
estão suscetíveis a danos, ante as intempéries do tempo.

Nesses termos, requer a concessão de medida liminar, a fim que seja nomeado como depo-
sitário dos automóveis ou, então, que sejam nomeadas pata tal mister as pessoas que constam como 
agentes financiadores. No mérito, postula sua absolvição das infrações penais acima referidas, bem 
como o afastamento da pena de perdimento.
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Devidamente intimado, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou suas Contrarra-
zões (ID 18604904), pugnando o improvimento do Recurso e a consequente manutenção da Sentença 
guerreada em sua inteireza.

Oportunizada sua manifestação, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não 
provimento do Apelo manejado (ID 20952445).

O feito foi inicialmente distribuído, por sorteio, em 23.10.2020, à Primeira Turma da Segun-
da Câmara Criminal, cabendo sua relatoria ao Exmo. Des. Antônio Carlos da Silveira Símaro (ID 
18604893), tendo sido posteriormente redistribuído, por prevenção, em 03.12.2021, à Primeira Turma 
da Primeira Câmara Criminal, cabendo sua relatoria a esta Desembargadora (ID 22333838).

VOTO

Integra o presente voto o relatório submetido à apreciação da Eminente Desembargadora Revisora.

I. Juízo de admissibilidade

Ante o preenchimento dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos de admissibilida-
de, exigidos no caso sob exame, impõe-se o conhecimento do Recurso.

II. Mérito

II-A. Contravenção penal do art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41

A materialidade e autoria da contravenção penal de exploração de jogos de azar encontram-se 
devidamente demonstradas sobretudo a partir do Auto Exibição e Apreensão (ID 18604776), que 
atesta a retenção de milhares de cartelas, e da prova oral colhida em juízo, especialmente os depoi-
mentos prestados pelos agentes policiais Franklin Fernando dos Santos, Everaldo Falcão de Assis e 
Fábio Luiz Souza da Silva, que são corroborados pelo testemunho da depoente Ionélia Maria da Silva 
e pela própria confissão do Denunciado.

Sustenta o Apelante UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA, entretanto, a licitude do jogo de bin-
go de cartela, diante da revogação da referida contravenção penal pela Lei nº 8.672/93 (“Lei Zico”) e 
pela Lei nº 9.612/98 (“Lei Pelé”).

A referida atividade foi reputada ilícita sob a classificação de contravenção penal, tendo sido 
inserida dentro da vedação genérica aos jogos de azar, consoante art. 50 do Decreto-Lei nº 3.668/41. 
Posteriormente, o art. 57 da Lei nº 8.672/93, conhecida como “Lei Zico”, autorizou a realização de 
“sorteios de modalidade denominada bingo” pelas entidades de direção e de prática desportiva, ce-
nário mantido pelos arts. 59 e seguintes da Lei nº 9.615/98, denominada “Lei Pelé”. Sucede que, em 
seguida, o art. 2º da Lei nº 9.981/00, apelidada de Lei Maguito, revogou os referidos dispositivos da 
Lei nº 9.615/98, de modo que a exploração dos jogos de bingo voltou a ter caráter ilícito.

Não é outra, aliás, a compreensão firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
no sentido de que tal prática caracteriza a infração penal descrita no art. 50, § 3º, alínea “a”, do De-
creto-Lei nº 3.668/41. A título ilustrativo, oportuna a transcrição do seguinte aresto:

[...] 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente em afirmar que a exploração e funcio-
namento das máquinas de jogos eletrônicos, caça-níqueis, bingos e similares é de natureza ilícita, reve-
lando prática contravencional descrita no art. 50 da Lei de Contravenções Penais. [...] (AgRg no AREsp 



173

REVISTA BAHIA FORENSE

98.031/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 
25/02/2013) (grifos acrescidos)

Destarte, irretocável é a Sentença recorrida no que tange ao reconhecimento da contravenção penal 
tipificada no art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41, não havendo falar-se em licitude da prática.

II-B. Crime do art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98

O Apelante UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA visa, ainda, a absolvição da prática do cri-
me previsto no art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98, sustentando, para tanto, a ausência de comprovação da 
origem ilícita do dinheiro utilizado para aquisição dos veículos AMAROK CD 4X4 HIGH, ANO/
MODELO 2012/2012, COR MARROM, PLACA OKM-3D66, CHASSI WV1DB42H2CA042504, e 
CAMARO 2SS, CONV, ANO MODELO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA PJC-1666, CHASSI 
2G1F93DJF91446510, esclarecendo que tais bens são objeto de financiamento, tendo sido adquiridos 
com valores oriundos da atividade desenvolvida no “Clube Kabana”.

Segundo Gabriel Habib, “a lavagem de dinheiro consiste na atividade revestida de objeto 
lícito, que tem por finalidade a transformação de recursos financeiros obtidos de forma ilícita em 
lícitos, operada por meio das fases da introdução (placement), dissimulação (layering), integração 
(integration), para que seja ocultada aquela origem ilícita” (Leis Penais Especiais. Volume Único. 
10ª Ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2018, fl. 579).

Por se tratar de crime acessório, derivado ou parasitário, o delito de lavagem  de dinheiro pres-
supõe a existência de infração penal anterior, que constitui uma circunstância elementar do tipo, ha-
vendo ocultação dos respectivos valores auferidos, desenvolvendo-se com a dissimulação da origem 
ilícita, se completando com a reinserção no sistema financeiro econômico com a imagem legalizada.

Para comprovação da materialidade criminosa basta a demonstração de indícios da existência 
da infração penal antecedente, sendo prescindível a efetiva apuração desta (art. 2º, II e § 1º, da Lei 
9.613/98). Sem embargo, faz-se necessário, ao menos, descortinar a vinculação com os valores obtidos 
ilicitamente. Nesse sentido, oportuna a transcrição do escólio doutrinário a seguir:

“Um delito que, por sua própria essência, não gere qualquer vantagem econômica ao seu autor, não 
será apto a caracterizar infração penal antecedente da lavagem de dinheiro. Além disso, deve haver 
uma relação de causalidade entre o delito antecedente e a lavagem de dinheiro, ou seja, não basta a 
existência de um crime antecedente, o produto ou proveito cuja qualidade foi ocultada ou dissimulada 
deve se referir àquele crime antecedente.” (BADARÓ, JENNIFER FALK. Dolo no Crime de Lavagem 
de Dinheiro, Ed. D’Plácido, 2018, págs. 172/173) (grifos acrescidos)

No caso dos autos, percebe-se ter sido definida como infração antecedente a contravenção pe-
nal do art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41. Vale dizer, o Recorrente, em um primeiro 
momento, praticou a contravenção penal da exploração de jogos de azar e, em seguida, na posse do 
dinheiro obtido da referida atividade ilícita, teria supostamente procedido com a lavagem de capitais, 
adquirindo os automóveis de luxo acima indicados.

Entretanto, do acurado exame dos fólios, inobstante a confissão extrajudicial (fl. 12 do ID 
18604776), conclui-se que, sob o crivo do contraditório, em razão da parca instrução probatória – 
que inclusive ensejou a absolvição do Apelante da prática dos crimes previstos nos arts. 33 da Lei 
nº 11.343/06 e 333 do CP –, não restou devidamente desvendada a origem do dinheiro utilizado para 
aquisição dos aludidos bens móveis, considerando, sobretudo, que as testemunhas policiais, valen-
do-se, inclusive, de informações obtidas por meio de agente infiltrado, afirmaram que o bingo não 
movimentava expressiva quantidade de dinheiro.
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Confira-se, nesse sentido, excertos dos referidos depoimentos prestados durante a fase instru-
tória (vide transcrições de ID 18604875):

FRANKLIN FERNANDO DOS SANTOS: ...que há tempos receberam denúncias de que o acusado 
praticava tráfico de drogas, também receberam informações referentes à inauguração do clube, “foi 
um clube que gastou bastante dinheiro, na inauguração tinha muitas pessoas ligadas a facções”; que 
iniciaram as investigações, averiguaram o bingo do acusado e não identificaram como essa atividade 
proporcionaria o nível de ostentação do acusado; que continuaram recebendo denúncias de que o acu-
sado praticava tráfico de drogas; que realizaram a busca e apreensão, porém não encontraram nada 
ilícito; que durante as investigações, não encontraram nada concreto que ligasse o acusado ao tráfico 
de drogas ou associação para o tráfico, o que induzia à investigação era a ostentação do acusado; que 
as pessoas infiltradas no bingo concluíram que a renda da atividade, por si só, não era suficiente para 
proporcionar o padrão de vida que o acusado tinha... (grifos acrescidos)

EVERALDO FALCÃO DE ASSIS: ...que o IPC Franklin recebeu denúncias de que o acusado lavava 
dinheiro do tráfico e praticava a traficância na cidade de Irecê; que em várias apresentações na delegacia foi 
citado o nome de “Uoston do bingo”, informando que este lavava dinheiro e praticava tráfico; que o acusado 
tem um clube chamado Kabana e receberam diversas denúncias de que no local ocorria “festa do pó”, fre-
quentada por traficantes e usuários, e que o acusado realizava o translado da droga do bingo para o clube; 
que ocorreu um arrastão com trio elétrico na cidade e o acusado jogava dinheiro de cima do trio, “inclusive 
tinha polícia que pegou muito dinheiro”; que o acusado também jogou dinheiro para as pessoas durante uma 
festa no Hotel Fiesta; que o acusado ostentava uísques caros em festas; que a Polícia Militar realizou uma 
abordagem ao bingo do acusado dias antes da realização da busca e apreensão, o depoente acredita que essa 
abordagem chamou a atenção do acusado, pois quando efetuaram a busca e apreensão não encontraram 
nada ilícito na casa do acusado, nem no clube; que ficaram surpresos por não encontrarem nenhuma quantia 
em dinheiro na residência do acusado, pois este trabalha com bingo e movimenta dinheiro, recebe “dinheiro 
miúdo”; que havia uma pessoa infiltrada no bingo, esta visualizou movimentação de pequenas quantias, 
“cinquenta centavos, dois reais [...] as vezes não dá nem pra pagar a rodada”... (grifos acrescidos)

FABIO LUIZ SOUZA DA SILVA: ...que havia mandado de busca e apreensão para a residência do 
acusado, pois segundo as investigações, supostamente, o acusado praticava tráfico de drogas; que na 
residência do acusado foi encontrada uma Amarok, um Camaro, relógios, uma pequena quantidade 
de maconha no interior de uma embalagem de fraldas descartáveis; que já prenderam traficantes que 
andavam na companhia do acusado; que segundo informações as cartelas do bingo eram vendidas por 
R$ 0,50 e R$ 1,00 e os prêmios eram de baixo valor... (grifos acrescidos)

À vista do panorama delineado, muito embora haja informações preliminares no sentido de 
que o Recorrente ostenta padrão de vida incompatível com a realidade financeira declarada, tem-se 
que eventual crime de lavagem de dinheiro por ele supostamente perpetrado teria como infração pe-
nal antecedente, em tese, os delitos de tráfico de drogas ou de associação para o tráfico, cujos indícios 
da existência, entretanto, não foram demonstrados na espécie, não tendo havido apreensão de qual-
quer material ilícito, tampouco reunidos quaisquer elementos que permitam inferir a utilização, pelo 
Acusado, dos valores provenientes da mercancia proscrita.

Ressalte-se que a desnecessidade de prova da materialidade e autoria das infrações penais 
antecedentes ao crime de lavagem de dinheiro não se traduz, a toda evidência, na possibilidade de 
presunção destas condutas pretéritas, sendo imprescindível que o feito esteja instruído, no mínimo, 
com indícios suficientes da sua existência. A propósito, oportuna a transcrição do seguinte aresto do 
Tribunal da Cidadania:

[...] 2. Embora independa a persecução pelo crime de lavagem de valores do processo e julgamento pelo 
crime antecedente, na forma do art. 2º, II, da Lei nº 9613/1998, exigido é que a denúncia seja instruída 
com indícios suficientes da existência da infração penal antecedente (art. 2º, § 1º, da Lei nº 9613/1998, 
com redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012). [...] 4. Sem crime antecedente, resta configurado o cons-
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trangimento ilegal na persecução criminal por lavagem de dinheiro. [...] (STJ, RHC 73.599/SC, Rel. Mi-
nistro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016) (grifos acrescidos)

Assim, não tendo sido demonstrada a vinculação da aquisição de bens com o dinheiro pro-
veniente da contravenção penal da exploração de jogos de azar ou de qualquer outra infração penal, 
esvazia-se o delito de lavagem de dinheiro – que, frise-se, é crime assessório –, sendo imperiosa a 
absolvição do Réu UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CP.

Por consectário, afasta-se a pena de perdimento do bem, determinando-se a restituição dos 
veículos apreendidos.

II-C. Aplicação da pena

Tendo sido afastada a condenação pela prática do crime capitulado no art. 1º, § 1º, da Lei 
9.613/98, subsiste tão somente a pena imposta pelo cometimento da contravenção penal do art. 50, § 
3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41, estabelecida, pelo Juiz Sentenciante, em 03 (três) meses de 
prisão simples, em regime aberto.

Assim, sendo a sanção privativa de liberdade inferior ao patamar de 01 (um) ano, cabível a sua 
substituição por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja a prestação de serviços à comunidade ou 
a entidades públicas (art. 43, inciso IV, do CP), em condições a serem fixadas em audiência admoni-
tória no Juízo da Execução Penal.

III. Conclusão

Ante todo o exposto, CONHECE-SE da presente Apelação e DÁ-SE PROVIMENTO EM 
PARTE, somente para ABSOLVER o Acusado UOSTON MUNIZ DE OLIVEIRA da prática do 
crime capitulado no art. 1º, § 1º, da Lei 9.613/98, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CP; AFASTAR 
a pena de perdimento, com a restituição dos veículos AMAROK CD 4X4 HIGH, ANO/MODELO 
2012/2012, COR MARROM, PLACA OKM-3D66, CHASSI WV1DB42H2CA042504, e CAMARO 
2SS, CONV, ANO MODELO 2014/2015, COR BRANCA, PLACA PJC-1666, CHASSI 2G1F93D-
JF91446510; e SUBSTITUIR a sanção privativa de liberdade subsistente, em decorrência da prática 
da contravenção penal do art. 50, § 3º, alínea “a”, do Decreto-Lei nº 3.668/41, por 01 (uma) pena restri-
tiva de direitos, qual seja a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (art. 43, inciso 
IV, do CP), em condições a serem fixadas em audiência admonitória no Juízo da Execução Penal, 
mantendo-se a Sentença nos demais termos.

CUMPRAM-SE as diligências necessárias para liberação dos automóveis acima indicados.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0501197-36.2019.8.05.0103. Segunda Câmara Criminal – Segun-
da Turma. Relator: Des. João Bosco de Oliveira Seixas, Julgado em 13/05/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL E LEI AN-
TIDROGAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 
11.343/2006. RECORRENTE CONDENADO À PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE 
RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM RE-
GIME INICIAL FECHADO, REMANESCENDO UMA PENA DE 04 (QUATRO) 
ANOS, 06 (SEIS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS APÓS A DETRAÇÃO RE-



176

REVISTA BAHIA FORENSE

ALIZADA PELA MAGISTRADA SENTENCIANTE, SENDO-LHE NEGADO O 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. 
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA REALIZADA POR MEIO DO 
APLICATIVO LIFESIZE. AFASTADA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZA-
DA DENTRO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA RESOLUÇÃO Nº 329/2020 
DO CNJ E NO DECRETO Nº 276/2020 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTI-
ÇA, OS QUAIS AUTORIZAM, DE FORMA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL, 
A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS POR VIDEOCONFERÊNCIA DURANTE A 
PANDEMIA, COMO FORMA DE PREVENIR A PROPAGAÇÃO DA INFECÇÃO 
PELA COVID-19 NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDAS QUE FO-
RAM ADOTADAS VISANDO RESGUARDAR O DIREITO FUNDAMENTAL À 
RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL E O PRINCÍPIO CONSTITU-
CIONAL DA CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUÍZO À 
DEFESA NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO PAS DE NULITÉ 
SANS GRIEF. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. NULIDA-
DE NÃO CONFIGURADA.
2. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓ-
RIO MÍNIMO PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVAS ROBUSTAS 
DA AUTORIA DELITIVA. TESTEMUNHAS QUE APONTAM DE FORMA INE-
QUÍVOCA O APELANTE COMO O AUTOR DO CRIME. MATERIALIDADE DE-
LITIVA CONSUBSTANCIADA NO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (FLS. 
12), NO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR (FLS. 14), NO LAUDO DE 
EXAME PERICIAL DEFINITIVO (FLS. 81) E NOS DEPOIMENTOS TESTEMU-
NHAIS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. PRECE-
DENTES. SUFICIENTE CONVICÇÃO FORMADA DURANTE AMBAS AS FASES 
DA PERSECUÇÃO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS.
3. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28 
DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO CON-
TEXTUALIZADO NOS AUTOS QUE DEMONSTRA CLARAMENTE A PRÁTI-
CA DA TRAFICÂNCIA, NA MODALIDADE “TRAZER CONSIGO”, ILIDINDO 
A PRETENSÃO DESCLASSIFICATÓRIA DO APELANTE. PEQUENA QUANTI-
DADE DA DROGA APREENDIDA QUE NÃO DESCARACTERIZA A PRÁTICA 
DA MERCANCIA QUANDO PRESENTES OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS 
APTOS AO CONVENCIMENTO DO JULGADOR NO SENTIDO DA OCORRÊN-
CIA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
4. VERIFICAÇÃO EX OFFICIO DE OMISSÃO NA DOSIMETRIA. VALOR DO 
DIA-MULTA FIXADO EM 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VI-
GENTE À ÉPOCA DOS FATOS, DIANTE DA OMISSÃO NA SENTENÇA RECOR-
RIDA EM RELAÇÃO À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DO SALARÍO MÍNIMO PARA 
EFEITOS DE CONTAGEM DO VALOR DO DIA-MULTA. MANUTENÇÃO DA 
DOSIMETRIA NA FORMA ESTABELECIDA PELA SENTENÇA VERGASTADA 
NOS DEMAIS PONTOS.
5. REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA, NA FORMA 
ESTABELECIDA PELO ART. 387, 8 2º, DO CPP. REGIME INICIAL DE CUMPRI-
MENTO DE PENA ALTERADO PARA O SEMIABERTO, DIANTE DO QUAN-
TUM REMANESCENTE DE PENA E DA REINCIDÊNCIA DO APELANTE, NOS 
TERMOS DO ART. 33, 6 2º, ALÍNEA “B”, DO CP.
6. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO 



177

REVISTA BAHIA FORENSE

CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUIZO DAS 
EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES DO STJ E DESTE ÓRGÃO JULGADOR.
7. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENCIONAR EXPRESSA-
MENTE CADA DISPOSITIVO. REQUISITO DO PREQUESTIONAMENTO QUE 
SE SATISFAZ, NESTE JULGAMENTO, COM A EXISTÊNCIA DE PRONUNCIA-
MENTO SOBRE AS MATÉRIAS QUE SE PRETENDE SUBMETER AO CRIVO 
DA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. RECURSO PARCIAL-
MENTE CONHECIDO, PRELIMINAR DE NULIDADE 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, ALTERANDO-SE, AINDA, O REGIME INICIAL DE 
CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA CORPORAL PARA O SEMIABERTO, 
DIANTE DA REALIZAÇÃO DA DETRAÇÃO. 

 
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº. 0501197-36.2019.8.05.0103, 
oriundos da 13 Vara Crime da Comarca de Ilhéus, que tem como Apelante Thales Moreira Araújo 
e, como Apelado, o Ministério Público. 

Acordam os Desembargadores componentes da 23 Turma da 22 Câmara Criminal do Tribunal 
de Justiça da Bahia em conhecer em parte do recurso, afastar a preliminar de nulidade suscita-
da 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, alterando-se, ainda, o regime inicial de 
cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto, diante da realização da detração, de 
acordo com o voto do Relator, que foi vertido nos seguintes termos:

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por Thales Moreira Araújo em face da r. Sentença proferida 
pela MM. Juíza de Direito da 12 Vara Crime da Comarca de Ilhéus, a qual julgou procedente a De-
núncia de fls. 02/03 para condenar o Recorrente pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, 
da Lei nº 11.343/2006. 

Narrou o ilustre representante do Parquet em sua preambular acusatória que, em 06/12/2019, por 
volta das 22:30h, em via pública, no Alto do Amparo, Bairro Malhado, no Município de Ilhéus, o De-
nunciado foi flagranteado trazendo consigo 09 (nove) porções de maconha, com massa bruta de 50,47g 
(cinquenta gramas e quarenta e sete centigramas), além da quantia de R$ 262,00 (duzentos e sessenta e 
dois reais), 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca Samsung, cor branca, e 01 (um) fone de ouvido. 

Noticiou que, no dia dos fatos, policiais militares realizavam incursão no Alto do Amparo 
com o objetivo de coibir o intenso tráfico de drogas que ocorre na localidade, quando avistaram o 
Denunciado acompanhado de outro homem em atitude suspeita, os quais correram quando visua-
lizaram os policiais. 

Relatou que o outro indivíduo logrou êxito em evadir-se, enquanto o Denunciado foi detido 
pelos policiais, após ter caído no chão e machucado o joelho. 

Ato contínuo, os policiais procederam à revista pessoal no Denunciado, oportunidade em que 
encontraram em seu poder a substância entorpecente acima descrita. 

Acrescentou que o Denunciado, ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, confessou a prá-
tica delitiva, e afirmou pertencer à facção criminosa denominada “Terceiro”. 
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Ultimada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes envolvidas, so-
breveio a sentença de fls. 107/113, por meio da qual o Recorrente foi condenado à pena de 05 (cinco) 
anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, remanes-
cendo, após a detração realizada pela magistrada sentenciante, uma pena de 04 (quatro) anos, 06 (seis) 
meses e 22 (vinte e dois) dias, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (fls. 134/145), suscitando, preliminarmente, 
a nulidade da audiência realizada por meio do aplicativo Lifesize, aduzindo, em síntese, que: a) os 
policiais teriam lido os seus depoimentos prestados na fase inquisitorial; b) o reconhecimento do Ape-
lante seria inviável com a utilização de máscara; c) a identificação das testemunhas foi insuficiente, 
em razão da demonstração do documento de identificação via câmera do celular ou webcam; d) não 
houve juízo de certeza se a incomunicabilidade das testemunhas foi preservada; e e) houve violação 
ao princípio da paridade de armas. 

No mérito, pleiteou a absolvição, sob o argumento de que inexistiria prova robusta capaz de 
proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, salientando que os depoimen-
tos dos policiais ouvidos seriam contraditórios, hem como que o Apelante não teria sido reconhecido 
por um dos policiais, sendo o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo.

Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei nº 
11.343/2006 para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, sob o fundamento de que a pequena 
quantidade da droga apreendida isolada de outros elementos não configuraria a prova da mercancia. 

Requereu a concessão dos benefícios da Gratuidade Judiciária. 
Prequestionou, para fins de eventual interposição de Recurso Especial ou Extraordinário, a 

contrariedade da sentença recorrida aos seguintes dispositivos: art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 
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. 149/159), 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. 09/13v dos Autos físicos), pelo conhecimento e improvimento do Recurso. 

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 da audiência realizada por meio do aplicativo Lifesize

A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade da audiência realizada por meio do aplicativo 
Lifesize, aduzindo, em síntese, que: a) os policiais teriam lido os seus depoimentos prestados na fase 
inquisitorial; b) o reconhecimento do Apelante seria inviável com a utilização de máscara; c) a iden-
tificação das testemunhas foi insuficiente, em razão da demonstração do documento de identificação 
via câmera do celular ou webcam; d) não houve juízo de certeza se a incomunicabilidade das teste-
munhas foi preservada; e e) houve violação ao princípio da paridade de armas. 

Da análise detida dos Autos, contudo, verifico que não merece guarida o pleito defensivo.
Inicialmente, cumpre esclarecer que este Egrégio Tribunal de Justiça, visando adotar medidas 

preventivas para a propagação da infecção pela Covid-19 no âmbito do Poder Judiciário do Estado da 
Bahia, editou diversos atos normativos, em especial o Decreto nº 276/2020, que disciplina a realização 
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de audiências no período da pandemia, autorizando, de forma temporária e excepcional, a realização 
de audiências de conciliação e instrução por videoconferência, através do aplicativo Lifesize, nos 
seguintes termos:

Art. 1º As audiências de conciliação e instrução poderão ser realizadas por videoconferência, no Poder 
Judiciário do Estado da Bahia, devendo ser adotadas, temporária e excepcionalmente, no período 
da pandemia da COVID-19, nas Varas da Justiça Comum, nas Varas do Sistema Estadual dos Juizados 
Especiais Cíveis, nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs, e no Núcleo de 
Prevenção e Tratamento do Superendividamento, vedada a realização de audiências presenciais. 
Parágrafo único - As audiências, que não puderem ser realizadas por meio virtual, serão suspensas, 
sem a designação de nova data, não devendo ser expedidas novas intimações às partes e aos advoga-
dos, enquanto não houver o retorno das atividades judiciais no regime de expediente normal. 
(..) 
Art. 3º As audiências serão realizadas por meio do aplicativo contratado pelo Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia (Lifesize) e conduzidas pelo juízes togados, coordenadores dos CEJUSCs ou 
conciliadores voluntários, em consonância com o Ato Conjunto nº 006, de 01 de abril de 2020, e art. 
22, da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995. 
Parágrafo único. Os demandantes e demandados receberão previamente, pelo e-mail indicado no Sis-
tema, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, o link de acesso que permitirá o ingresso 
à sala de videoconferência. 

O Conselho Nacional de Justiça, seguindo essa mesma linha de entendimento, editou a Reso-
lução 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, 
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 n° 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, S 2º, da Resolução CNJ nº 314/2020. 

Não se olvide, ainda, que o próprio Código de Processo Penal permite, em seu art. 185, S 2º, 
a realização do interrogatório do réu 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 1°.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 tec-
nológico 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. 

In casu, verifica-se que a audiência de instrução foi realizada na data de 13/05/2020, por meio 
do aplicativo Lifesize (arquivo de mídia audiovisual de fls. 07 dos Autos físicos), onde encontravam-se 
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presentes, de forma virtual, a Magistrada a quo, a Defensora Pública e o representante do Ministério 
Público, tendo sido devidamente adotados os parâmetros previstos na Resolução nº 329/2020 do CNJ 
e no Decreto nº 276/2020 deste Egrégio Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em cerceamento 
ao direito de defesa ou violação ao princípio da paridade de armas.

Com efeito, o Recorrente foi devidamente assistido pela Defensora Pública, a qual, como visto 
acima, encontrava-se presente, de forma virtual, na audiência de instrução realizada em 13/05/2020, 
onde foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação e foi interrogado o acusado, tendo resta-
do assegurada plenamente a defesa técnica do Apelante. 

Neste contexto, da análise da prova oral colhida em Juízo (arquivo de mídia audiovisual de fls. 
07), não se verifica, em nenhum momento, qualquer indicativo de que os policiais tenham lido os seus 
depoimentos, ressaltando-se, inclusive, que as referidas testemunhas afirmaram, em Juízo, que não se 
recordavam de todos os detalhes do que foi relatado na Delegacia de Polícia, o que, por consectário 
lógico, não se coaduna com a alegação da defesa, no sentido de que os policiais teriam lido os depoi-
mentos prestados na fase inquisitorial. 

Ademais, as testemunhas foram identificadas mediante a apresentação de documento oficial, 
em conformidade com o procedimento estabelecido no art. 4º do Decreto nº 276/2020 deste Egrégio 
Tribunal de Justiça, não havendo qualquer irregularidade a ser reconhecida nesse ponto.

Outrossim, da análise dos depoimentos colhidos nos Autos, depreende-se que a Magistrada 
a quo frisou, diversas vezes, em audiéncia, a impossibilidade de comunicação entre as testemunhas, 
sendo que, em uma das oportunidades, após a observação da MM. Juíza nesse sentido, a testemunha 
Luís Carlos Pereira da Silva (SGT/PM) afirmou que os policiais estavam seguindo o procedimento 
de manter a incomunicabilidade entre as testemunhas, não tendo a defesa logrado êxito em produzir 
prova em sentido contrário. 

Por outro lado, considerando-se que a pandemia instaurada pelo novo Coronavirus 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), 
motivo pelo qual constato que não restou demonstrada, de forma concreta, a eventual existência de 
prejuízo para a defesa do Apelante. 

Ressalte-se que a Corte Superior de Justiça vem se posicionando pela validade dos atos reali-
zados por meio de videoconferência durante a crise sanitária instaurada pelo novo Coronavirus, 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 JULGAMEN-
TO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCOR-
RÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE CO-
VID=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 audiovisual 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 ações inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasi-
leiros 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 
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a realização desses atos por videoconferência. A audiência de instrução e julgamento virtual deve 
ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participan-
tes, 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 videocon-
ferência, 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, 
S 2º, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL). INCONSTITUCIONALIDADE DA INSTRUÇÃO REALI-
ZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE 
PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO Nº 329/2020 DO CNJ. PRELIMINAR RE-
JEITADA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PLEITO DE DESCLASSI-
FICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES COM A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO 
DE PENA CORRESPONDENTE AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. IMPROSPERAVEL. ADEQUA-
DA FUNDAMENTAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO DO ARTEFATO. PALAVRA DA 
VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE E POSSIBI-
LIDADE. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍCIO, DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE. 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NAO CONHECIMENTO. PLEITO PARA CONCESSÃO DO 
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INACOLHIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PRE-
VENTIVA. ADEQUADA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO DE 
REITERAÇÃO DELITIVA. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CO-
NHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. REDIMENSIONAMENTO, DE OFÍ-
CIO, DA PENA DE MULTA. I - A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalissima 
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 cer-
ceamento de defesa. (...)” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0502728-41.2020.8.05.0001,Rela-
tor(a): NAGILA MARIA SALES BRITO, Publicado em: 15/02/2021, TJ/BA) - Grifos do Relator 

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL - INCONSTITUCIONALIDADE 
DA INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA - REJEIÇÃO - EXCLUSÃO DA CAU-
SA DE AUMENTO ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO 
DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E MODIFICAÇÃO DO SEU REGIME INICIAL DE CUMPRI-
MENTO - INVIABILIDADE - REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - ACOLHIMENTO - RECORRER EM 
LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0501245-89.2019.8.05.0201,Rela-
tor(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO, Publicado em: 16/12/2020, TJ/BA) - Grifos do Relator

Entender-se de forma diversa, declarando-se a nulidade nesta fase processual, seria acar-
retar prejuízo desnecessário para a máquina estatal. No processo penal, só se declara nulidade se 
houver efetivo prejuízo, conforme reza o art. 563 do CPP, que materializa a máxima francesa pas 
de nulitté sans grief. 

Acerca do tema, vale transcrever a doutrina abaixo: 

“anular o ato que atingiu o fim colimado pela lei, só pelo motivo dele não ter obedecido o texto da 
mesma lei, e mandar que seu autor pratique de novo o ato, de acordo com o dito texto, para novamente 
conseguir o fim que já tinha conseguido, é tão insensato e anti-econômico, como mandar o oficial, que 
o inferior, seu subalterno, faça de novo, por via férrea, a viagem, que fizera de automóvel, para chegar 
novamente ao mesmo ponto que atingira pela estrada de rodagem e cumprir novamente a mesma mis-
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são que já tinha cumprido. (..) A sanção de nulidade só tem aplicação quando, com a violação do texto 
da lei processual, se viola também o espírito do texto legal, isto é, quando ocorre violação de fundo, 
quando o fim colimado pelo texto legal não é conseguido, quando ocorre prejuízo para uma ou outra 
das partes, para o Direito, para a Justica.(...)” (Berges da Rosa, Nulidades do Processo, pg. 143-150) 

Nesse mesmo sentido, já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PROPRIO. REVISAO 
CRIMINAL. HOMICIDIO QUALIFICADO. INCOMPETENCIA DESTE STJ PARA JULGAR IMPE-
TRACAO EM FACE DE ATO SINGULAR OU COLEGIADO DE SEUS MINISTROS. ALEGACAO 
DE NULIDADE DE QUEBRA DE CORRELACAO ENTRE A DENUNCIA, PRONUNCIA E QUESI-
TO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA EM ATA. PRECLUSÃO. ART. VIERA, DO CPP; 
PRETENSA NULIDADE ABSOLUTA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU DÚVIDA 
SOBRE O FATO SUBMETIDO A APRECIAÇÃO DOS JURADOS. VIOLAÇÃO AO ART. 482, PARÁ-
GRAFO ÚNICO, DO CPP. INEXISTÊNCIA. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ 
SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. HABEAS CORPUS NÃO CONHE-
CIDO. (...) 6. Convém registrar, que o reconhecimento de nulidades, relativa ou absoluta, no curso 
do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá 
o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans 
grief). Precedentes. 7. Inexistência de demonstração de prejuízo, na medida em que a especificação 
da conduta do acusado interessa apenas na aplicação da pena elaborada pelo Juiz togado, nos termos 
do que preconiza o art. 29 do CP, que diz que quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide 
nas penas a estas cominadas, na medida de sua culpabilidade.(...) 9. Habeas corpus não conhecido. 
(HC 628.708/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 
29/03/2021) - Grifos do Relator 

No que tange à alegação de que o reconhecimento do Apelante não teria sido possível, diante 
da utilização de máscara, esta diz respeito ao mérito recursal, e será analisada no momento oportuno. 

Pelo exposto, não tendo sido demonstrada a ocorrência da nulidade apontada, deve ser rejei-
tada a preliminar suscitada pela defesa. 

Inexistindo outras questões preliminares a serem discutidas, passa-se ao exame do mérito recursal.

2. Do descabimento da pretensão absolutória

O Recorrente fustiga inicialmente o decreto condenatório, sob o fundamento de que inexistiria 
prova robusta capaz de proporcionar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade delitivas, sa-
lientando que os depoimentos dos policiais ouvidos seriam contraditórios e que o Apelante não teria 
sido reconhecido por um dos policiais, pugnando pela sua absolvição. 

A referida 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 descrito na denúncia 
foram praticados pelo Apelante.

A materialidade do delito de tráfico d e entorpecentes, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 
11.343/2006, restou devidamente comprovada, em razão do Auto de Exibição e Apreensão de fls. 12, 
do Laudo de Constatação Preliminar de fls. 14, e do Laudo Pericial Definitivo de fls. 81, que informam 
a natureza e quantidade da droga apreendida - 50,47g (cinquenta gramas e quarenta e sete centigra-
mas) da substância entorpecente tetrahidrocanabiol (maconha), dividida em 09 (nove) porções - que 
está enquadrada dentre aquelas de uso proscrito no Brasil. 

No que tange à autoria, esta também restou devidamente demonstrada, mormente pelos de-
poimentos das testemunhas, durante ambas as fases da persecução penal (fls. 06/09 e arquivo de 
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mídia audiovisual de fls. 07 dos Autos físicos), não havendo que se falar em dúvidas acerca da sua 
comprovação. 

Consoante acima narrado, o Recorrente foi preso em flagrante (fls. 04/37), trazendo consigo 
09 (nove) porções de maconha, após ronda de rotina realizada por policiais militares no Alto do Am-
paro, Bairro Malhado, no Município de Ilhéus. 

Embora tenha o Apelante tentado se eximir de sua responsabilidade, aduzindo que a droga 
apreendida não lhe pertenceria, tal argumento não deve prevalecer, pois em dissonância com as de-
mais provas coligidas nos Autos. 

Conforme se observa dos Autos, os policiais militares responsáveis pela prisão do Recorrente, 
em depoimentos prestados na fase inquisitorial (fls. 06/09), afirmaram que este foi surpreendido tra-
zendo consigo 09 (nove) porções de maconha. 

In casu, os policiais militares confirmaram em Juízo os seus depoimentos prestados na fase 
inquisitorial, afirmando que a substância entorpecente acima descrita foi encontrada em poder do 
Apelante, tendo os policiais, inclusive, afirmado que o Recorrente já é conhecido no meio policial 
pela prática da mercancia, bem como que este confessou, no momento da apreensão, que estava 
vendendo droga para pagar uma dívida relativa ao tráfico, sendo os respectivos depoimentos coe-
rentes, não tendo havido nenhuma contradição a ensejar qualquer dúvida acerca de sua veracidade, 
senão veja-se:

Depoimento da testemunha Rogério de Souza Neves (SD/PM) em Juízo (consoante arquivo de 
mídia audiovisual anexado às fls. 07 dos Autos físicos): ““(...) Que, no dia dos fatos, fazia incur-
são no Alto do Amparo, local contumaz na prática do tráfico de drogas, quando visualizaram dois 
indivíduos que tentavam fugir; que o réu conseguiu ser alcançado e, após ter sido abordado, foi 
encontrada em seu bolso uma quantidade de maconha; que, se não se engana, eram nove buchas 
de maconha, pesando aproximadamente cinquenta gramas; que foi encontrada uma quantia em 
dinheiro, mas não se recorda o valor; que foi encontrado também um celular; que o réu foi condu-
zido à Delegacia para as providências cabíveis; que era uma incursão rotineira; que geralmente 
fazem incursões nesses locais; que era uma incursão de combate ao tráfico no local; que já conhe-
cia o réu pela prática de assaltos à mão armada e tráfico de drogas; que já participou de outras 
diligências que culminaram na abordagem do réu; que, salvo engano, essa foi a única vez que o 
réu foi preso por sua guarnição; que o réu já foi conduzido e preso outras vezes; que a guarnição 
chegou no local patrulhando a pé; que, ao visualizarem a guarnição, os indivíduos tentaram fu-
gir, mas o réu foi capturado; que o outro indivíduo não foi alcançado; que, mesmo o réu usando 
máscara, consegue reconhecê-lo; que o fato de já conhecer o réu de outras abordagens facilitou 
o reconhecimento atual pela câmera, inclusive porque o réu já morou no mesmo bairro em que 
o depoente mora atualmente; que já conhece o réu há algum tempo; (...) que não se recorda se o 
réu foi encontrado com drogas nas abordagens anteriores, mas geralmente o réu era abordado em 
locais de intenso tráfico de drogas; que a guarnição era composta por quatro pessoas, o depoente 
e mais três; que, se não se engana, no momento da abordagem estavam os quatro componentes da 
guarnição juntos; que o réu disse, no momento da abordagem, que estava vendendo drogas para 
pagar uma dívida de drogas; que ele disse que estava traficando para pagar uma dívida que con-
traiu com um traficante; que a droga foi encontrada no bolso do réu; que foi o depoente quem fez 
a busca pessoal no réu; que foi encontrada substância análoga à maconha; que além da droga, 
havia um celular e uma quantia em dinheiro; (...)” - Grifos do Relator 

Depoimento da testemunha Luis Carlos Pereira da Silva (SGT/PM) em Juizo (consoante arquivo de 
mídia audiovisual anexado às fls. 07 dos Autos físicos): “(...) Que, no dia dos fatos, estavam realizan-
do incursão de rotina no morro do Alto do Amparo; que fracionaram a guarnição e subiram; que, 
no momento da incursão, encontraram o réu; que foi feita a busca no réu e com ele foi encontrada a 
droga, além de uma quantia em dinheiro; (..) que a droga encontrada foi maconha; que a droga estava 
pronta para a revenda; que não se recorda da quantidade; que foi o soldado Rogério quem fez a abor-
dagem; que o depoente geralmente faz a segurança externa; que não conhecia o acusado; (..) que, além 
da droga, foi encontrada uma quantia em dinheiro com o réu; que o réu disse que estava vendendo a 
droga para pagar dívida; que estava próximo no local da abordagem; que viu o momento em que foi feita 
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a revista; que, nesse dia, só havia uma viatura; que não consegue reconhecer o réu com a máscara; (..) 
que, no dia dos fatos, soube através de outros colegas que o réu já era envolvido com o tráfico; que es-
tão seguindo o procedimento de manter a incomunicabilidade entre as testemunhas;” - Grifos do Relator 

Depoimento da testemunha Victor Emanuel Rocha Magalhães (SD/PM) em Juízo (consoante arquivo 
de mídia audiovisual anexado às fls. 07 dos Autos físicos): “(...) Que participou da diligência que culmi-
nou na prisão do réu; que, no dia dos fatos, a guarnição estava fazendo incursão de rotina na localidade, 
em razão do intenso tráfico de drogas, quando foram visualizados dois elementos que, ao avistarem a 
guarnição, tentaram se evadir; que apenas o réu foi alcançado; que, na busca pessoal realizada no réu, 
foi encontrada maconha, além de uma certa quantia em dinheiro; que já conhecia o réu através de 
outras abordagens e informações; que a busca pessoal foi feita pelo Soldado Neves; que a função do de-
poente na guarnição era de patrulheiro; que o fato de eles terem corrido chamou a atenção da guarnição; 
(..) que havia apenas uma viatura; que estava fazendo a segurança da guarnição no momento da aborda-
gem; que a busca pessoal foi feita pelo Soldado Neves; que presenciou o momento em que foi feita a busca 
pessoal; que já abordou o réu anteriormente no bairro Teotônio Vilela; que, nas abordagens anteriores, o 
réu não foi encontrado com droga; que a informação de que o réu era envolvido com o tráfico foi obtida no 
meio policial; que não se lembra o valor da quantia em dinheiro; (...)” - Grifos do Relator

Ressalte-se que, embora a testemunha Luis Carlos Pereira da Silva (SGT/PM) não tenha efe-
tuado o reconhecimento do Apelante em Juízo, a testemunha Rogério de Souza Neves (SD/PM) foi 
enfática ao afirmar, em Juízo, que reconhecia, sem sombra de dúvidas, o Apelante como o Autor do 
crime, salientando que o fato de já ter morado no mesmo bairro que o Apelante, bem como por já 
conhecê-lo de abordagens anteriores, facilitou o reconhecimento realizado através da câmera. 

Por outro lado, o próprio Apelante reconheceu, em Juízo, que, no dia dos fatos, foi abordado 
pelo policial Rogério de Souza Neves, o que afasta a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa 
(arquivo de mídia audiovisual de fls. 07 dos Autos físicos). 

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: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MA-
JORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FATICO-
-PROBATORIO. SÚM. N. 7/STJ. (...) II - Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoi-
mentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a 
formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos 
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa de-
monstrar sua imprestabilidade. (ut, HC 408.808/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Tur-
ma, DJe 11/10/2017) III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, 
Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, (QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 
25/05/2018, STJ) - Grifos do Relator

Ressalte-se que o Apelante, embora tenha negado a prática delitiva em Juízo, não trouxe ne-
nhum elemento que corroborasse as suas assertivas, encontrando-se estas dissociadas dos demais ele-
mentos de prova trazidos aos Autos, a exemplo dos depoimentos testemunhais, do Autos de Exibição 
e Apreensão (fls. 12) e dos Laudos Periciais (fls. 14 e 81), senão veja-se:

Interrogatório do Apelante em Juízo (consoante arquivo de mídia audiovisual anexado às fls. 07 dos 
Autos físicos): “(...) Que é usuário de drogas; que usa maconha e cocaína; (..) que responde a outro 
processo por roubo; (..) que os fatos não são verdadeiros; que, no dia dos fatos, estava bebendo com 
uns amigos; que, quando os policiais chegaram, estavam todos na praça; que os policiais o aborda-
ram e o levaram; que não resistiu porque já conhecia os policiais; que os policiais têm o costume de 
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bater no interrogando e depois soltar; (..) que, no dia dos fatos, nada de ilícito foi encontrado com o in-
terrogando; que os policiais vieram com um “negócio” e falaram que era do interrogando; que estava 
apenas com o dinheiro; que o dinheiro era proveniente de uns cortes de cabelo que tinha feito no dia; 
(..) que não disse nada na Delegacia; que apenas respondeu o que perguntaram e depois assinou um 
papel que lhe deram; (..) que ninguém mais foi abordado além do interrogando; que no momento da 
abordagem estavam os policiais Rogério e Everaldo; que depois chegaram os outros policiais; que já 
conhecia os policiais Rogério e Everaldo; que eles já lhe abordaram outras vezes; (..) que não chegou 
a ler o seu depoimento prestado na Delegacia; (...)” 

Por outro lado, não se pode desconsiderar por completo a confissão do Apelante firmada em sede 
extrajudicial, em que admite a prática delitiva, pois esta se encontra em consonância com os depoimen-
tos testemunhais e com os demais elementos probatórios que compõem os autos, senão veja-se:

Interrogatório do Réu na fase inquisitorial (fls. 15): “(..) Que estava vendendo drogas no Amparo 
porque estava devendo para alguns traficantes; que comprou fiado para cheirar pó e se afundou e 
teve que vender para quitar a dívida; (..) que pegou (a droga) no Malhado na feira; que pegou R$ 
100,00, 20 buchas e estava vendendo cada uma por R$ 20,00; que já tinha vendido várias e o arre-
cadado esse valor apresentado; (...)” - Grifos do Relator 

Apesar de a tese defensiva basear-se na insuficiência de provas para a condenação, o conjunto 
probatório aponta, de forma unissona, ter sido o Apelante o autor dos fatos, não havendo nos autos 
qualquer prova que possa infirmar tal declaração. No caso em testilha, todos os elementos probatórios 
colhidos na investigação policial foram confirmados durante a instrução processual, não havendo que 
se falar, portanto, em fragilidade ou ausência de lastro probatório apto à condenação.

3. Do descabimento do pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei 
nº 11.343/2006

No que tange ao pleito de desclassificação do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 
11.343/2006 para o delito insculpido no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, não merece prosperar a referida 
pretensão, uma vez que restou devidamente configurada a traficância. 

Ressalte-se que não merece guarida a argumentação de que a quantidade da droga apreendida seria 
insignificante para a caracterização do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, uma vez que 
o conjunto probatório dos Autos mostrou-se suficiente para a configuração da prática da mercancia. 

Com efeito, a pequena quantidade da droga apreendida, por si só, não possui o condão de afas-
tar a configuração do delito de tráfico de entorpecentes, quando presentes outros elementos nos autos 
aptos ao convencimento do julgador no sentido da ocorrência da traficância. 

Nesse sentido, colhem-se os julgados abaixo:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 12 DA LEI N° 6.368/76. DE-
LITO CONFIGURADO. IRRELEVANCIA DO FIM COMERCIAL DA DROGA. PEDIDO DE DES-
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA O DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NEGADO. CON-
DUTA DA RÉ NÃO SE AMOLDA AO TIPO PENAL DA NOVA LEI DE TÓXICOS. PEQUENA 
QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, POR SI SÓ, MOSTRA-SE INSUFICIENTE PARA A 
DESCLASSIFICAÇÃO REQUERIDA. - A UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGOU-SE PROVIMEN-
TO AO APELO. (...) O pedido de desclassificação do crime para aquele previsto no artigo 28 da Lei nº 
11.343/2006 deve ser rejeitado, uma vez que ficou comprovada a intenção da acusada de repassar a 
droga para outra pessoa, não se amoldando a sua conduta ao disposto no referido dispositivo, que se 
aplica a “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. 3. A pe-
quena quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para levar à desclassificação do 
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delito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado. (APL: 2701720068170470 PE 0000270-
17.2006.8.17.0470, Rel: Gustavo Augusto Rodrigues De Lima, DJ: 14/09/2011, 4º Câmara Criminal, 
TJ/PE) - Grifos do Relator 

“HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. LIBERDADE PRO-
VISÓRIA. VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NA LEI N.º 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔ-
NEA E SUFICIENTE PARA JUSTIFICAR O INDEFERIMENTO DO PLEITO. (...) 3. A pequena 
quantidade de droga apreendida, por si só, não é suficiente para ensejar a desclassificação do delito, 
ainda mais quando há outros elementos aptos à configuração do crime de tráfico. 4. Precedentes dos 
Tribunais Superiores. 5. Ordem denegada. (HC 132.464/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA 
TURMA, julgado em 02/06/2009, DJe 13/10/2009, STJ)” - Grifos do Relator 

Outrossim, o crime de tráfico, como é consabido, é um crime de atividade essencialmente 
clandestina, razão pela qual a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que 
apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Em agasalho a este entendimento, colacionam-se 
as jurisprudências abaixo transcritas:

“[...] É firme o entendimento desta Corte Superior de que “o crime de tráfico de drogas é tipo misto alternativo 
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da 
Lei on. 11.343/2006, sendo a venda prescindivel ao seu reconhecimento” (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. 
Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020, STJ) 

“Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpre-
endido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando 
a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP, Ap. IB 91 5=3/2,. 5º 
Came, 7. 90.11.1995, rel Des Christiano Kunttz, RT 727/478).

Portanto, para a configuração da traficância, basta que o agente seja surpreendido portando, 
trazendo consigo, guardando ou transportando a substância e que os elementos indiciários e as cir-
cunstâncias da apreensão evidenciem a atividade delituosa. 

Ademais, as circunstâncias em que ocorreu o flagrante levam à conclusão de que a substância 
entorpecente apreendida era reservada à mercancia, mormente considerando-se os depoimentos dos 
policiais ouvidos em Juízo, no sentido de que o Apelante, além de ser conhecido no meio policial pela 
prática da mercancia, afirmou, no momento do flagrante, que estava vendendo droga para saldar uma 
dívida com um traficante, evidenciando ser a droga apreendida destinada ao consumidor final. 

Destarte, agiu com acerto a ilustre Magistrada a quo quando, ao apreciar a prova e os critérios 
valorativos, formou seu convencimento e reconheceu a conduta do Apelante como subsumível a uma 
das modalidades descritas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. 

Desta forma, o enquadramento típico referente ao crime de tráfico de entorpecentes se encontra em 
consonância com o conjunto probatório, não havendo reparo a ser feito na sentença quanto a este aspecto.

4. Da reanálise da dosimetria da pena

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, conso-
ante 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 05 (cinco) anos de reclusão, mínimo legal previsto, não ha-
vendo reparos a serem feitos nesse ponto. 
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No que se refere à segunda fase da dosimetria, deve ser mantido o reconhecimento da circunstância 
atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d” (confissão espontânea), do CP, considerando-se que a 
confissão extrajudicial realizada pela Apelante foi utilizada como fundamento para a sua condenação. 

Ainda na segunda fase, deve ser mantido o reconhecimento da circunstância agravante ge-
nérica 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 0500205-57.2018.8.05.0103 (fls. 39), pela prática do delito de roubo simples. 

A magistrada sentenciante efetuou a compensação entre a atenuante da confissão espontânea 
e a agravante da reincidência, o que deve ser mantido, chegando-se à pena intermediária de 05 (cinco) 
anos de reclusão. 

Já na terceira fase, a magistrada, de forma acertada, afastou a aplicação da causa de diminui-
ção estatuída no § 4°, do art. 33, da Lei 11.343/2006. 

De fato, é cediço que o reconhecimento da referida causa de redução da pena requer o preen-
chimento cumulativo dos seus requisitos, quais sejam, ser o réu primário, possuidor de bons antece-
dentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 

Como visto acima, o Recorrente respondeu a outra ação penal em curso na Comarca de Ilhéus, 
pela prática do delito de roubo simples, já tendo havido inclusive o trânsito em julgado da sentença conde-
natória, o que evidencia a sua dedicação às atividades criminosas, não fazendo jus ao referido benefício. 

Assim, diante da inexistência de outras causas de aumento e/ou diminuição, deve ser mantida 
a reprimenda definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão. 

Deve ser mantida a pena de multa em 500 (quinhentos) dias-multa, pois esta foi aplicada de for-
ma proporcional à pena corporal imposta. 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, de ofício, em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos. 

No concernente à possibilidade de detração, na forma delineada no art. 387, S 2º, do CPP, pas-
so a realizá-la, pois esta trará consequências para o regime inicial de cumprimento da pena imposta 
ao Apelante. 

Assim, considerando-se a data de início da prisão cautelar do Apelante (07/12/2019) constante 
da Guia de Recolhimento Provisória (fls. 119/120), bem como a data de conclusão dos presentes Autos 
a este Gabinete (25/01/2021), verifica-se que o Recorrente permaneceu preso provisoriamente, em vir-
tude do presente processo, pelo período de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, remanescendo 
uma pena de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão a ser cumprida. 

Diante da detração efetuada, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento da reprimenda 
corporal para o semiaberto, considerando-se o quantum de pena remanescente, bem como a reinci-
dência do Apelante, à luz do que prevê o art. 33, S 2º, alínea “b”, do CP, bem como a Súmula nº 269 
do STJ, cujo enunciado dispõe que “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos rein-
cidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judicias”.

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, SS 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 Con-
denado, pelo Juízo da Execução Penal, e, findo o referido prazo, ficará prescrita a obrigação. 
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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 predomi-
nante no Superior Tribunal de Justiça, senão veja-se:

“(...) 1. Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gra-
tuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais. ]
2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da 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 COMPROVA-
DAS. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E CONCESSÃO 
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CO-
NHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 
(...)
IV - A pena de multa deve ser modificada para 10 (dez) dias-multa, para guardar proporcionalida-
de com a privativa de liberdade. O regime estabelecido deve permanecer no aberto, obedecendo o 
quanto disposto no art. 33, SS 2º e 3º do CP. A Defesa do Apelante pugnou pela concessão da as-
sistência judicial gratuita. O pedido não merece ser acolhido, data vênia, 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: 0005476-
62.2013.8.05.0191, Relator(a): Nágila Maria Sales Brito, Segunda Camara Criminal - Segunda Tur-
ma, 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. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006; 
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 argiiidas para fins de prequestionamento se 
mostra desnecessário, senão veja-se: 

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS - RE-
COLHIMENTO EFETIVADO ANTECIPADAMENTE — BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA - EM-
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BARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - I - Os 
embargos de declaração enfitam eliminar obscuridade, omissão ou contradição do julgado embarga-
do, 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 parti-
cular, já decidiu o STF (AGREGAG nº 193.772, DJ 24/10/1997)”. (EDROMS | nº 14.444/MG, Relator 
Ministro Fernando Gonçalves). ren: = 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 su-
pracitados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores. 

O voto, portanto, é no sentido de conhecer em parte do Recurso, rejeitar a preliminar de nuli-
dade 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, alterando-se, ainda, o regime inicial de 
cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto, diante da realização da detração, mantendo-
-se a sentença recorrida nos demais termos.” 

Diante do exposto, acolhe esta 2a Turma da 22 Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade, o voto através do qual se conhece em parte do Apelo, rejeita-se 
a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, nega-se provimento ao mesmo, fixando-se, de 
ofício, o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, al-
terando-se, ainda, o regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal para o semiaberto, diante 
da realização da detração, mantendo-se a sentença recorrida nos demais termos.

*****
(TJBA – Apelação Criminal nº 0700092-69.2021.8.05.0103. Primeira Câmara Criminal – Se-
gunda Turma Criminal. Relator: Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 05/07/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. PROCESSO PENAL. RECORRENTE 
CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33, 
CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA INEPTA. DES-
CABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE DESCREVE DE FORMA 
SATISFATÓRIA TANTO AS ELEMENTARES TÍPICAS OBJETIVAS COMO 
AS SUBJETIVAS DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. ADEMAIS, A 
TESE DEFENSIVA DE INÉPCIA DA DENÚNCIA TORNA-SE MATÉRIA 
SUPERADA COM O ADVENTO DA SENTENÇA. PRECEDENTES. INSUR-
GÊNCIA DEFENSIVA ALEGANDO INVASÃO DOMICILIAR POR PARTE 
DOS POLICIAIS E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. 
OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO SE MOSTRARAM EVA-
SIVOS, HAVENDO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA DEFE-
SA NO SENTIDO DE QUE HOUVE ENTRADA FORÇADA DOS POLICIAIS 
NA CASA EM QUE O APELANTE SE ENCONTRAVA, BEM COMO A PRÁ-
TICA DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA ESTE. A ABSOLVIÇÃO DO APE-
LANTE É MEDIDA QUE SE IMPÕE, NA FORMA DO ART. 5º, INCISO LVI, 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 157, §1º, E 386, INCISO II, DO CPP. 
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA, PARA REFOR-
MAR A SENTENÇA GUERREADA E ABSOLVER O APELANTE.
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I – Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUAN DE JESUS contra a sen-
tença prolatada pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o 
condenou à pena restritiva de liberdade de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, 
pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
II – Não assiste razão à Defesa quando invoca a tese de inépcia da denúncia, uma vez 
que a exordial acusatória preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de Pro-
cesso Penal, descrevendo, em sua narrativa, de forma suficiente, todas as elementares 
objetivas e subjetivas do tipo imputado. Ademais, com o advento da sentença, resta 
superada a tese de inépcia da denúncia.
III – No mérito, insurge-se a Defesa contra a sentença sob a argumentação de que as 
provas produzidas ao longo da instrução criminal não são suficientes para sustentar 
uma condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes, aduzindo que os fatos não 
ocorreram conforme narrado na exordial acusatória, uma vez que o Apelante “estava 
dormindo no momento que a polícia invadiu sua residência”.
IV – Analisando de forma detida os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, 
constata-se que assiste razão ao Apelante, pois, além de as inquirições judiciais dos 
policiais terem se demonstrado lacunosas, três testemunhas de Defesa foram uníssonas 
ao afirmar em Juízo, sem qualquer contradição, que o Recorrente foi preso mediante 
invasão de domicílio e sofreu violência física perpetrada pelos militares.
V – Não se admite, de forma alguma, a prática de tortura no âmbito do processo penal, 
especialmente porque a Constituição Federal determina expressamente a inadmissibili-
dade da utilização de provas obtidas por meio ilícito, bem como a vedação ao emprego 
de tortura ou tratamento desumano ou degradante, além do respeito à integridade física 
e moral do preso, conforme o art. 5º, incisos LVI, III e XLIX, da Constituição Federal.
VI – Da mesma forma, a CF protege especialmente a residência, considerada asilo in-
violável do indivíduo pelo art. 5º, inciso XI, cabendo ao Judiciário, nos termos do en-
tendimento firmado pelo STF no RE n. 603.616/RO (Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 
10/5/2016, Tema 280), invalidar a busca policial domiciliar desprovida de justa causa 
prévia, mesmo que dela decorra o encontro de droga ilícita, uma vez que “a entrada for-
çada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando 
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que 
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade dis-
ciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
VII – Havendo fortes indícios nestes autos de que houve ilicitude do meio como a dro-
ga foi apreendida – busca domiciliar sem fundada suspeita e tortura policial -, deve ser 
provido o presente recurso, reformando a decisão condenatória de primeiro grau, para, 
com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, declarar ilícita a origem da di-
ligência que gerou as provas contra o Recorrente, sendo nulo tudo que dela adveio, com 
consequentes ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrido.
VIII – Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da  Apelação  Criminal Nº 0700092-69.2021.8.05.0103, 
em que figura, como Apelante, LUAN DE JESUS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO. 

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma 
Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHE-
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CER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para modificar a sentença guerreada, absolvendo o Recor-
rente da imputação do delito de tráfico de drogas, e assim o fazem pelas razões que integram o voto 
do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por LUAN DE JESUS contra a sentença prolatada 
pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou à pena definitiva 
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) 
dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Transcrevo, a seguir, trechos da denúncia (ESAJ 1º Grau, fls. 2-3) ofertada pelo Parquet:

“Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de janeiro de 2021, por volta das 06h30min, na 
Avenida Osvaldo Cruz, nas proximidades do Fórum e do estádio de futebol, Bairro Cidade Nova, nesta 
cidade e Comarca de Ilhéus, o denunciado trazia consigo e tinha em depósito, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comercialização, 25 (vinte e cinco) 
trouxinhas e 01 (um) fragmento de tablete na forma prensada da droga popularmente conhecida como 
‘maconha’, pesando 17,305 g (dezessete gramas, trezentos e cinco miligramas), 01 (um) recipiente 
contendo múltiplos fragmentos da droga vulgarmente denominada crack , derivada da cocaína, pe-
sando 10,453 g (dez gramas, quatrocentos e cinquenta e três miligramas), além de 01 (uma) balança 
de precisão.

Segundo o apurado, na data acima apontada, policiais militares receberam denúncia de que pessoas 
estavam comercializando drogas nas
proximidades do Fórum e do estádio de futebol.

De posse das informações os policiais se deslocaram até o local citado onde avistaram o denunciado 
e outros dois elementos que conseguiram empreender fuga.

O indiciado foi alcançado pelos milicianos que o abordaram e, na revista pessoal, lograram apreender 
com ele, 25 (vinte e cinco) buchas de maconha.

Ato contínuo, o denunciado informou aos policiais onde estava escondida outra quantidade de drogas.

No local exato indicado, em uma construção inacabada, os policiais encontraram uma porção de 
prensada, uma quantidade de crack, bem como uma balança de precisão.”

Após a instrução probatória, o Juízo primevo entendeu estarem devidamente comprovadas a 
autoria e a materialidade delitiva do delito de tráfico em sua forma simples, condenando o Recorrente.

Em prestígio aos preceitos da celeridade e da economia processual, e tendo em vista ali se 
externar, suficientemente, no que relevante, a realidade da marcha processual até então desenvolvida, 
adota-se o relatório da sentença proferida (ESAJ 1º Grau, fls. 131-145), a ele acrescendo o registro 
dos eventos subsequentes, conforme a seguir disposto.

Irresignado com o édito condenatório, LUAN DE JESUS interpôs o presente Recurso de Ape-
lação (ESAJ 1º Grau, fls. 163-179), buscando a reforma da decisão guerreada, mediante as seguintes 
invocações: (a) a denúncia ofertada pelo Parquet seria inepta; (b) haveria insuficiência comprobatória 
para alicerçar a condenação; (c) teria ocorrido a invasão do domicílio do Apelante por parte dos poli-
ciais que efetuaram a prisão em flagrante, “sem qualquer ordem judicial”; (d) incidiria, no caso, a cau-
sa de diminuição prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343/06; (e) a pena-base deveria ter sido aplicada 
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em seu mínimo legal; (f) o cumprimento inicial da reprimenda corpórea deveria ser no regime aberto; 
(g) o Recorrente faria jus à substituição da pena restritiva de liberdade por penas restritivas de direito.

Em sede de contrarrazões (ESAJ 1º Grau, fls. 183-194), o Parquet requereu o conhecimento e a 
improcedência do recurso, “mantendo-se a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.”.

Com a remessa dos autos para esta Egrégia Corte, a douta Procuradoria de Justiça ofertou 
parecer pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação (ID 29891921), para que seja 
mantida incólume a sentença condenatória.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por LUAN DE JESUS contra 

a sentença prolatada pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou 
à pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e 
oitenta e três) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Passo à análise das razões recursais.
Irresignado com o édito condenatório, LUAN DE JESUS interpôs o presente Recurso de 

Apelação (ESAJ 1º Grau, fls. 163-179), buscando a reforma da decisão guerreada, mediante as se-
guintes invocações: (a) a denúncia ofertada pelo Parquet seria inepta; (b) haveria insuficiência com-
probatória para alicerçar a condenação; (c) teria ocorrido a invasão do domicílio do Apelante por 
parte dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, “sem qualquer ordem judicial”; (d) incidiria, 
no caso, a causa de diminuição prevista no §4 do art. 33 da Lei 11.343/06; (e) a pena-base deveria ter 
sido aplicada em seu mínimo legal; (f) o cumprimento inicial da reprimenda corpórea deveria ser 
no regime aberto; (g) o Recorrente faria jus à substituição da pena restritiva de liberdade por penas 
restritivas de direito.

1. Da aptidão da denúncia ofertada pelo Parquet

A Defesa aduz em suas razões recursais que a denúncia que deflagrara a presente persecução 
penal em juízo é “vazia e resumida”, “não descreve de forma contundente uma suposta conduta de-
lituosa”, de sorte que o Apelante ficou “prejudicado em exercer sua mais ampla defesa”.

Da análise da exordial acusatória, constata-se, contudo, que não assiste razão alguma ao Ape-
lante neste ponto, uma vez que a denúncia preenche os requisitos elencados no art. 41 do Código de 
Processo Penal, descrevendo, em sua narrativa, de forma suficiente, todas as elementares objetivas e 
subjetivas do tipo imputado.

Com efeito, a prefacial indica o local do fato (avenida Osvaldo Cruz, nas proximidades 
do fórum e do estádio de futebol, bairro Cidade Nova, cidade de Ilhéus/BA), narra o perfa-
zimento de núcleos verbais do tipo imputado (trazia consigo e tinha em depósito), descreve a 
tipicidade subjetiva (para fins de comercialização), identifica as drogas ilícitas em tipo e quan-
tidade (vinte e cinco trouxinhas e um fragmento de tablete de maconha na forma prensada, 
com peso de dezessete gramas, além de múltiplos fragmentos de crack pesando dez gramas), 
bem como narra as circunstâncias que explicitam a elementar subjetiva do intuito de mercancia 
(apreensão de balança de precisão, notícias de que pessoas estavam comercializando drogas 
nas proximidades do fórum e do estádio de futebol, tentativa de fuga do Apelante quando da 
aproximação dos policiais, drogas escondidas em uma construção inacabada e condição pesso-
al do Recorrente de reincidência).
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Destarte, não há que se falar, nestes autos, em inépcia da inicial, porquanto os fatos imputados 
foram narrados de forma suficiente, tanto no âmbito da tipicidade subjetiva como no da objetiva, pos-
sibilitando o exercício, sem qualquer mácula, da ampla defesa e do contraditório.

Para além disto, imprescindível frisar que a tese defensiva de denúncia inepta se torna matéria 
superada com a prolação superveniente de sentença, visto que foi permitida ao insurgente a oportu-
nidade de se defender das acusações ao longo do processo de instrução, ficando esvaída a alegação.]

No exato sentido do quanto aqui exposto, colaciona-se recentes julgados, tanto da Sexta como 
da Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) INÉPCIA DA DENÚN-
CIA. MATÉRIA SUPERADA PELA SENTENÇA SUPERVENIENTE. OBEDIÊNCIA AO AR-
TIGO 41 DO CPP. NULIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. ART. 400 DO 
CPP. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO 
DO PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. (…) 9. No que diz respeito à alegada 
inépcia da exordial acusatória, quanto ao delito de associação para o tráfico, é firme a jurispru-
dência desta Corte Superior no sentido de que “a superveniência da sentença penal condenatória 
torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o 
exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução 
criminal” (AgRg no AREsp n. 537.770/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, 
julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015). 10. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça consolidou o en-
tendimento de que “não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisi-
tos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, 
cuja autoria é atribuída ao recorrente devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercí-
cio da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal” (RHC 
119.275/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 3/12/2019, DJe 16/12/2019). 
In casu, extrai-se da leitura da peça acusatória (e-STJ fls. 1/3) e do acórdão recorrido (e-STJ fl. 747) 
que a denúncia se mostra suficientemente clara e concatenada, bem como atende aos requisitos do art. 
41, do CPP, não revelando quaisquer vícios formais. 11. (…) 12. Agravo regimental não provido. (STJ, 
AgRg no AREsp n. 1.573.424/SP, Quinta Turma, Relator: MIN. REYNALDO SOARES DA FONSE-
CA, julgado em 8/9/2020, DJe de 15/9/2020). (Grifos nossos).

(…) DENÚNCIA. INÉPCIA. NÃO OCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS 
DELITIVOS IMPUTADOS. ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA 
AMPLA DEFESA. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. DISCUSSÃO SUPERADA. 1. A leitura 
da denúncia que inaugurou esta ação penal constitui providência bastante para perceber a fragilidade 
do argumento defensivo que lhe atribui o vício da inépcia. A peça acusatória atribuiu ao recorrente 
a conduta de associar-se com outros agentes para cometerem, reiteradamente, o crime de tráfico de 
entorpecentes, como maconha e crack, além de ter corrompido determinado adolescente para que 
participasse da traficância. Destacou, ainda, que os acusados, por diversas vezes, no período marca-
do entre os dias 6/5 e 6/7/2012, adquiriram, forneceram e venderam maconha e crack nos bairros do 
Município de João Neiva/ES, imputando-lhes, ao final, a prática dos crimes dispostos nos arts. 33 e 
35 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. 2. Não é inepta a peça acusatória que 
descreve suficientemente a suposta conduta criminosa e as suas circunstâncias, permitindo ao 
denunciado o entendimento das imputações e o amplo exercício do direito de defesa. Precedente. 3. A 
superveniência de sentença penal condenatória fragiliza a discussão sobre a inépcia da denúncia 
ou a ausência de justa causa, visto que foi permitida ao insurgente a oportunidade de se defender 
das acusações ao longo do processo de instrução, ficando superada a alegação. Precedentes. (…). (STJ, 
AgRg no REsp n. 1.657.417/ES, Quinta Turma, Relator: MIN. JORGE MUSSI, julgado em 26/11/2019, 
DJe de 19/12/2019). (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIE-
DADE DA VIA ELEITA. DENÚNCIA. INÉPCIA. TRÊS AÇÕES PENAIS. DUAS CONDENAÇÕES 
SUPERVENIENTES. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO NESTE PARTICULAR. DESCRI-
ÇÃO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE EXERCER O DIREITO DE DEFESA. AFASTAMENTO 
DA PECHA DA INÉPCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE QUANTO À PEÇA ACU-
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SATÓRIA REMANESCENTE. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas 
corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema 
recursal. In casu, foi impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso ordinário. 2. 
Fica prejudicada a alegação de inépcia, no caso concreto em relação a duas ações penais onde 
já há sentença condenatória, pois, em tal contexto, perde o sentido dizer da higidez formal da 
peça acusatória, se existe, supervenientemente, pronunciamento acolhendo a persecução penal. 
Precedentes desta Corte e do STF. 3. Não é inepta a denúncia que descreve satisfatoriamente os 
fatos tidos por delituosos, narrando, de maneira suficiente, a atuação do paciente e as implica-
ções disso decorrentes. 4. Em tal contexto, estão satisfeitos os requisitos do art. 41 do Código de 
Processo Penal, possibilitando o exercício do direito de defesa. 5. Ausência de flagrante ilegalidade. 
6. Impetração julgada prejudicada em parte e, no mais, não conhecida. (STJ, HC n. 220.894/DF, Sex-
ta Turma, Relatora: MIN. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,, julgado em 7/10/2014, DJe de 
17/10/2014). (Grifos nossos).

Portanto, no caso dos presentes autos, é descabida a insurgência do Recorrente quando este 
aduz que a denúncia seria inepta, não havendo, por conseguinte, nulidade alguma a ser declarada.

2. Dos fortes indícios de que a prova foi obtida mediante invasão de domicílio e violência 
física policial contra o Apelante

Insurge-se a Defesa contra a sentença sob a argumentação de que as provas produzidas ao longo 
da instrução criminal não são suficientes para sustentar uma condenação pelo delito de tráfico de entor-
pecentes, aduzindo que os fatos não ocorreram conforme narrado na exordial acusatória, uma vez que o 
Apelante “estava dormindo no momento que a polícia invadiu sua residência” (ESAJ 1º Grau, fls. 166).

Analisando de forma detida os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, constata-se 
que assiste razão ao Apelante, pois, além de as inquirições judiciais dos policiais terem se demons-
trado lacunosas, três testemunhas de Defesa foram uníssonas ao afirmar em Juízo, sem qualquer 
contradição, que o Recorrente foi preso dentro de casa e sofreu violência física perpetrada pelos mili-
tares. Estes três testemunhos produzidos ao longo da instrução, portanto, dão credibilidade ao quanto 
alegado pelo réu, tanto em seu interrogatório policial como judicial, no sentido de que foi capturado 
dentro da residência de uma garota, onde estava dormindo, após policiais terem invadido o recinto 
sem autorização para tanto.

Vale relembrar que, de acordo com a narrativa da denúncia, o Apelante teria sido abordado e 
preso na rua, “nas proximidades do Fórum e do estádio de futebol”, onde estaria vendendo droga às 
06h30mim da manhã. Ainda de acordo com a versão da exordial acusatória, o Recorrente estaria com 
a posse de 25 (vinte e cinco) “buchas de maconha”, apreendidas durante a abordagem pessoal, além de 
uma porção de maconha prensada, uma quantidade de crack e uma balança de precisão encontradas 
posteriormente em uma “construção inacabada” – local que teria sido indicado para os policiais pelo 
próprio Apelante.

Ocorre que, a descrição fática da denúncia – que nada informou sobre entrada em domicílio por 
parte dos policiais durante a diligência - mostrou-se frágil e carente de credibilidade diante do acervo 
probatório produzido ao longo da instrução, tornando-se impositiva a absolvição do Recorrente.

Ao se assistir às mídias da audiência, é possível perceber respostas evasivas dos policiais a 
perguntas objetivas tanto da Defesa como da Promotoria. O fato sob apuração é recente, ocorreu em 
28 de janeiro de 2021, e as inquirições judiciais cerca de quatro meses depois, em 19 de maio e em 02 
de junho de 2021. Todavia, os militares afirmaram em seus depoimentos em Juízo que não se recor-
dam de várias circunstâncias relevantes da diligência que resultou na prisão do Recorrente.

O Soldado da PM Jefferson de Jesus Barbosa, no início de seu depoimento, sequer falou 
que houve o ingresso em uma “construção inacabada”, (local em que teriam sido encontradas mais 
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drogas). Somente após a Promotoria indagar, especificamente, se houve diligência em alguma “cons-
trução inacabada”, a testemunha em comento aduziu que os policiais entraram na tal construção. 
Da mesma forma, o Soldado PM Jefferson de Jesus Barbosa somente falou que houve apreensão de 
balança de precisão quando questionado especificamente sobre isso.

Já o Soldado da PM Márcio Nascimento Cruz, quando inquirido em Juízo, deixou várias 
perguntas sem resposta, dizendo não se lembrar: qual era o tipo e quantidade de droga; se o Apelante 
estava com balança; onde teria sido exatamente a abordagem. Em relação à circunstância do ingresso 
na “construção inacabada”, esta testemunha de acusação também só declarou que parte da droga foi 
encontrada lá, quando questionada especificamente sobre isto pela Promotoria, aduzindo ainda que 
a construção era próxima à casa onde o Apelante estava residindo. Portanto, o Soldado da PM Már-
cio Nascimento Cruz deixou transparecer que, por algum motivo, detinha conhecimento de onde o 
Apelante estava morando – circunstância não mencionada pelos outros policiais, tanto nos seus de-
poimentos inquisitoriais como em Juízo. No instante 28min:30seg, esta testemunha policial disse não 
se recordar se houve entrada de policiais em alguma residência durante a diligência.

O Soldado PM Ualace Jesus dos Santos, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório, disse 
não lembrar qual foi o tipo de droga apreendida, nem se recordar se houve, ou não, ingresso em algu-
ma “construção inacabada”. Este policial também nada declarou sobre balança de precisão.

Por outro lado, contrastando com os lacunosos depoimentos dos militares, as três testemu-
nhas de defesa foram uníssonas ao afirmar que presenciaram a diligência que resultou na prisão do 
Apelante, declarando, todas, que ele foi capturado dentro da casa onde estava – no caso, a moradia de 
Hillary dos Anjos Oliveira.

A testemunha de defesa Gilcimara Xavier Santos declarou que mora no local da abordagem e 
que viu a prisão do acusado, aduzindo que este foi preso pela polícia dentro de casa de Hillary dos An-
jos Oliveira (instante 47min:07segundos). Afirmou também que os militares quebraram várias coisas 
da residência (instante 48min:28segundos), e que ouviu o Apelante gritando, pedindo para lhe baterem 
“lá fora”. Segundo Gilcimara Xavier Santos, “o beco não é ponto de venda de drogas nem de uso”.

A testemunha de defesa Karina Lopes da Silva, também residente no local onde se deu a prisão 
do Apelante, declarou que lá não é ponto de droga e que no beco “só mora gente de família”, com “muitas 
crianças”. Segundo Karina Lopes da Silva, a diligência policial ocorreu muito cedo, quando a maioria 
das pessoas ainda estavam dormindo, tendo ela presenciado a prisão do Recorrente, pois estava saindo 
para ir trabalhar. Karina Lopes da Silva, assim como as outras duas testemunhas de defesa, afirmou, sem 
titubear, que o Apelante fora preso dentro da casa de Hillary dos Anjos Oliveira (instante 01hora17min). 
Esclareceu ainda que viu os Policiais entrarem na casa de Hillary e em outras casas do beco.

Robustecendo ainda mais a versão apresentada pelo Recorrente, a testemunha de defesa 
Hillary dos Anjos Oliveira declarou, em Juízo, que o Apelante estava com ela, na casa dela, quando 
foram surpreendidos pela entrada forçada dos policiais no recinto. Segundo Hillary dos Anjos Oli-
veira, ao ver sua casa sendo invadida por policiais, ela perguntou se eles tinham mandado para tanto, 
tendo estes respondidos que o “mandado é minha arma”.

Esta testemunha em comento afirmou, de forma incisiva, sem apresentar contradições, que os 
policiais invadiram sua casa, agrediram fisicamente tanto o Apelante como ela, danificaram objetos, 
e ainda disseram que iriam matar o Recorrente. Hillary dos Anjos Oliveira afirmou também que as 
paredes de sua casa ficaram com várias manchas de sangue, decorrentes da violência perpetrada pelos 
militares contra o Apelante.

Destarte, no caso específico destes autos, é inegável que os depoimentos dos policiais - quando 
colhidos sob o crivo do contraditório e quando confrontados com as inquirições das três testemunhas 
de defesa - demonstraram fragilidade, não sendo suficientes para embasar um édito condenatório.

Não se olvida, de forma alguma, que as oitivas dos agentes do Estado responsáveis pela prisão 
de acusados são dotadas de fé pública, possuindo aptidão para amparar uma condenação criminal. 
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Contudo, conforme remansosa jurisprudência, devem vir corroboradas em Juízo por outros elementos 
probatórios. O que não se fez presente nestes autos.

Em caso análogo, recentemente decidido pela Primeira Turma da Primeira Câmara desta 
Egrégia Corte, de relatoria do eminente Des. Luiz Fernando Lima, a absolvição do réu foi medida que 
se impusera. Segue a ementa do julgado em comento:

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉUS ABSOLVIDOS 
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA CONDE-
NAR. INVIABILIDADE. COMPROVADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS 
DOS POLICIAIS PADECEM DE FRAGILIDADE. EIVADOS DE INCONGRUÊNCIAS. FA-
TOS DA IMPUTAÇÃO DO DELITO NÃO ELUCIDADOS. PROVA ORAL NÃO RATIFICADA 
NA FASE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. O PARQUET 
NÃO SUSTENTOU QUALQUER MATÉRIA QUE PUDESSE ENSEJAR A CONDENAÇÃO DOS 
APELADOS. PREDOMINÂNCIA DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Parquet 
recorreu da sentença que decretou a absolvição dos Apelados, pela prática dos crimes tipificados nos 
arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/06, denunciados por trazerem consigo 98 g (noventa e oito gramas) 
de maconha e diversos fragmentos de crack, embalados em trouxinhas, pesando 22g (vinte e dois 
gramas), além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais) e 02 (dois) celulares. 2. Malgrado as considerações 
sopesadas pelo Órgão Apelante, tem-se que a autoria se mostra controversa, e as provas carreadas aos 
autos baseiam-se total e unicamente na palavra dos agentes de segurança pública, cuja fragilidade na 
elucidação dos fatos a todo tempo se apresenta. Cediço é que a presunção, no processo penal, vem 
a favor do acusado e não contra ele. 3. Na fase inquisitorial, constata-se que os depoimentos dos 
milicianos são idênticos, ipsis litteris, o que revela, ao menos, a possibilidade de seu descrédito, 
quando não ratificados em Juízo. 4. De fato, além de não ratificar a versão dada em sede admi-
nistrativa, houve contradições nos depoimentos dos policiais responsáveis pelo suposto flagrante 
aos Apelados. Os depoentes demonstram discrepância em vários pontos: a porta da casa, como 
se deu a entrada da guarnição, quem entrou na casa primeiro, quem visualizou os Recorridos 
dispensando a sacola, se jogaram no chão ou tentaram passar um para o outro, de onde se ori-
ginou a denúncia anônima. Enquanto o policial Cairo tem certeza de que os dois Recorridos se 
encontravam dentro da casa, o seu colega Jean afirma que houveram duas prisões naquele dia, 
desdobramento uma da outra, não se recordando qual das duas foi primeiro. 5. Então, se vê 
que na fase judicial, regida pelo contraditório e ampla defesa, não se produziu prova suficiente 
para formar um juízo de convicção no sentido de que os Recorridos tenham praticado os fatos 
descritos na peça acusatória, portanto, a versão extraída do inquérito policial, não ratificada em 
Juízo, não ensejou elementos probatórios idôneos que amparassem a condenação ora requerida 
pelo Ministério Público. E, em tal lacuna, impera o princípio do in dubio pro reo. 6. Assiste razão ao 
entendimento judicial, não merecendo provimento o apelo do Parquet, devendo ser mantida a absolvi-
ção de ambos os Recorridos, nos termos do decisum exarado no Primeiro Grau. 7. Parecer ministerial 
pelo provimento do Apelo do ministério Público. 8. RECURSO DESPROVIDO. (TJBA, Apelação nº: 
0500016-63.2020.8.05.0103, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. Luiz Fernando 
Lima, Data de Publicação: 07/12/2021).(Grifos nossos).

Colaciona-se agora, nesta mesma linha de intelecção, outro julgado desta Segunda Turma da 
Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte de Justiça Estadual, de Relatoria deste Des. Baltazar 
Miranda Saraiva, no qual a existência de fortes indícios de tortura e de invasão domiciliar pela polícia 
resultou na absolvição do acusado:

APELAÇÃO CRIMINAL MINISTERIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. RECORRIDO AB-
SOLVIDO DO DELITO CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/06, SENDO RE-
CONHECIDAS A FRAGILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO E A NU-
LIDADE DA PROVA OBTIDA EM DILIGÊNCIA POLICIAL REALIZADA COM FORTES 
INDÍCIOS DE TORTURA E INVASÃO DOMICILIAR, NA FORMA DO ART. 5º, INCISO 
LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 157, §1º, E 386, INCISO II, DO CPP. PRE-
TENSÃO RECURSAL QUE VISA À CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DELITIVA 
DO TRÁFICO DE DROGAS, SUSTENTANDO QUE A PROVA FOI COLHIDA EM DILIGÊNCIA 
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LÍCITA QUE NÃO ADENTROU O DOMICÍLIO DO APELADO, NEM SE VALEU DE TORTURA. 
NÃO PROVIMENTO. OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO DEMONSTRARAM 
CONTRADIÇÕES, HAVENDO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO PELA DEFESA 
NO SENTIDO DE QUE HOUVE INGRESSO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO APELA-
DO, BEM COMO A PRÁTICA DE TORTURA. DÚVIDA RELEVANTE SOBRE A LICITUDE 
DAS PROVAS JUNTADAS AOS AUTOS. FORTES INDÍCIOS DE PRÁTICA DE TORTURA. 
PALAVRAS DOS POLICIAIS QUE NÃO GUARDAM SINTONIA COM O RESTANTE DO 
CONJUNTO PROBATÓRIO. A ABSOLVIÇÃO DO APELADO É MEDIDA QUE SE IMPÕE. 
ACERTO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
I – Analisando detidamente as provas produzidas em Juízo, é possível constatar respostas evasivas 
dos policiais a perguntas objetivas tanto da Defesa como da douta Juíza que presidiu o feito. O fato 
imputado ocorreu em 18 de fevereiro de 2021, e a audiência de instrução apenas três meses depois, em 
14 de maio de 2021, todavia, mesmo assim, os policiais afirmaram em seus depoimentos em Juízo que 
não se recordam de várias circunstâncias relevantes da diligência que resultou na prisão do Recorrido. 
II – Há ainda relevantes contradições nos testemunhos judiciais dos policiais militares Felipe e Otonei, 
devidamente explicitadas pela sentença do Douto Juízo de primeiro grau. III – Embora a diligência 
que resultou na prisão do Apelado tenha se dado em um condomínio residencial, isto sequer foi nar-
rado na exordial acusatória ou nos depoimentos dos policiais durante a lavratura do auto de prisão em 
flagrante. IV – Toda a diligência policial se originou da informação recebida via rádio de que alguém 
a bordo de um veículo Chevrolet de cor escura estaria cometendo assaltos na região, contudo, embora 
os militares tenham conseguido localizar o referido automóvel, não há nos autos maiores informações 
sobre sua documentação e verdadeiro proprietário. V – Por outro lado, a negativa do Apelado se deu 
tanto na fase inquisitiva, como na judicial, com a narrativa de que estava dormindo em sua casa com 
esposa e filhos, quando foi surpreendido pela invasão de seu domicílio pelos policiais, com arrom-
bamento de cadeado e posterior prática de tortura. Afirmou, ainda, o Recorrido, que as 14 (catorze) 
porções de maconha embaladas não eram de sua propriedade. VI – Negativa do Apelado que guarda 
ressonância com o material probatório produzido pela Defesa, uma vez que três moradoras do 
Condomínio onde ocorreu a diligência policial prestaram depoimentos em Juízo, dos quais se 
extrai fortes indícios de tortura policial e busca domiciliar desprovida de justa causa prévia. VII 
– Há também, nos autos, laudo do exame de corpo delito realizado no Recorrido, logo após sua prisão, 
dando conta de lesões corporais compatíveis com a violência que ele narrou ter sofrido, mediante a 
utilização de instrumento contundente. VIII – Não se admite, de forma alguma, a prática de tortura 
no âmbito do processo penal, especialmente porque a Constituição Federal determina expressamente 
a inadmissibilidade da utilização de provas obtidas por meio ilícito, bem como a vedação ao emprego 
de tortura ou tratamento desumano ou degradante, além do respeito à integridade física e moral do 
preso, conforme o art. 5º, incisos LVI, III e XLIX, da Constituição Federal. IX – Da mesma forma, a 
CF protege especialmente a residência, considerada asilo inviolável do indivíduo pelo art. 5º, inciso 
XI, cabendo ao Judiciário, nos termos do entendimento firmado pelo STF no RE n. 603.616/RO (Rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016, Tema 280), invalidar a busca policial domiciliar desprovida 
de justa causa prévia, mesmo que dela decorra o encontro de droga ilícita, uma vez que “a entrada 
forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada 
em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre 
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da 
autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. X – Assim, não merece reparos a decisão que absolveu 
o recorrido por insuficiência de material probatório, em virtude da nulidade da diligência policial e 
de toda prova que dela resultou. XI – Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJBA, Apelação nº: 
0700246-85.2021.8.05.0039, Primeira Câmara Criminal, Segunda Turma, Relator: Des. Baltazar Mi-
randa Saraiva, Data de Publicação: 10/05/2022). (Grifos nossos).

No caso dos presentes autos, também há, conforme já demonstrado, fortes indícios de que 
houve tortura e invasão domiciliar por parte dos policiais – uma vez que o relato do Recorrente, neste 
sentido, está associado, harmonicamente, a outras provas produzidas.

Com efeito, os depoimentos das testemunhas de defesa, embora não comprovem em absoluto 
que tais violações ocorreram, de modo incontroverso, conferem certa credibilidade ao quanto narra-
do pelo Recorrente em seu interrogatório e, por conseguinte, geram relevante dúvida sobre a licitude 
da diligência e das provas que dela resultaram. Somando-se a isto as contradições dos depoimentos 
dos policiais, e o fato destes não recordarem de pontos relevantes, apesar de a audiência de instrução 
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ter ocorrido apenas cerca de quatro meses após o fato, a absolvição do Apelante por insuficiência de 
provas se impõe como medida de justiça.

Na esfera penal, como é cediço, o princípio do in dubio pro reo tem primazia, e, no presen-
te caso concreto, há fortes dúvidas sobre a imputação, bem como sobre a licitude da diligência que 
resultou na coleta das provas juntadas pela Acusação aos autos. Em casos análogos, este Tribunal 
entendeu que fortes indícios de tortura devem conduzir à ilicitude da diligência que gerou as provas 
contra o Acusado, de sorte que, como consectário lógico, tudo que dela adveio também é nulo, em 
conformidade com a teoria dos frutos da árvore envenenada, adotada pelo Código de Processo Penal 
em seu art. 157, §1º.

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE TORTURA. 
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE INÚMERAS LESÕES NO APELANTE 
NO DIA DA SUA PRISÃO. PROVAS OBTIDAS POR MEIO ILÍCITO. FRAGILIDADE PROBA-
TÓRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 157, CAPUT E § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. I. Da absolvição. Não obstante os depoi-
mentos dos policiais no sentido de que no dia 30 de agosto de 2020, por volta das 23:30h, na Rua Beira 
Rio, no Bairro da Paz, nesta Capital, o apelante foi preso em flagrante em razão de trazer consigo 
139,49 g (cento e trinta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de cocaína, além da importância 
de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais), o Laudo de Exame Pericial de Corpo de Delito, realizado horas 
depois da prisão em flagrante do acusado, apontou as seguintes ocorrências: “lesão corto contusa em 
quinto pododáctilo direito, medindo 0,5 x 0,1 cm; escoriação em dorso de quinto pododáctilo; seis 
escoriações em perna direita; duas escoriações em dorso de pé direito; escoriação em perna esquer-
da; duas escoriações em terço proximal de antebraço direito; escoriação em terço distal de antebraço 
direito; seis escoriações em braço esquerdo;” II. Consta, ainda, que as lesões resultaram em ofensa à 
integridade corporal ou à saúde do apelante, e que o instrumento ou meio empregado na produção das 
lesões foi um instrumento de ação contundente e cortocontundente. (fls. 140/142) III. Como se sabe, ao 
policial, no legítimo exercício de sua função, é legalmente permitido revidar a injusta agressão atual 
ou iminente, a direito seu ou de outrem, desde que usando moderadamente dos meios necessários. 
Todavia, no presente caso, os indícios apontam que o acusado sofreu agressões físicas sem qualquer 
justificativa plausível, mormente porque, como os próprios policiais afirmaram em juízo, não houve 
resistência ou qualquer situação de perigo no momento da abordagem, entre outras evidências mini-
mamente verossímeis que não podem ser desprezados, em razão da sua gravidade. IV. Com isso, a 
situação fática delineada aponta para a ilicitude da coleta das provas, a saber, a forte evidência 
da prática de tortura, a qual, em hipótese alguma, pode ser admitida no âmbito do processo pe-
nal, sobretudo porque a Constituição Federal prevê expressamente a inadmissibilidade da utili-
zação de provas ilícitas, bem como a vedação ao emprego de tortura ou tratamento desumano ou 
degradante, além do respeito à integridade física e moral do preso. (CF, art. 5º, incisos LVI, III 
e XLIX). V. Tal situação põe em xeque a veracidade dos depoimentos dos policiais ouvidos, real-
çando-se que tais depoimentos constituem as únicas provas da autoria delitiva acostadas aos au-
tos. VI. Assim, muito embora costumeiramente esta Corte adote o procedimento de encaminhar 
cópia do processo ao Ministério Público para as providências cabíveis quando há alegações de 
possíveis agressões policiais, sem pronunciar a invalidade das provas - especificamente quando 
as alegações de tortura não são evidenciadas de plano pelas provas contidas nos autos - neste caso 
específico, a prova testemunhal não conduz a certeza necessária à condenação, o que impõe a ab-
solvição do acusado, diante do princípio do in dubio pro reo. PRECEDENTES DESTA CORTE. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJBA, Apelação nº 0509682-06.2020.8.05.0001, Primei-
ra Câmara Criminal, Primeira Turma, Relatora: Desª. ARACY LIMA BORGES, Data de Publicação: 
09/11/2021). (Grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO 
- TORTURA - COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE VALIDADE DA PROVA ILÍCITA – AB-
SOLVIÇÃO - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RECURSO IMPROVIDO. I – Os réus foram de-
nunciados pelas sanções incursas no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 c/c art. 16, I da Lei 10.826/2003 
instrução criminal, foi absolvido, pelo juiz a quo, com fundamento no art. 386, VII do Código de 
Processo Penal, porque foram encontrados na posse de 01 (um) tablete de maconha pesando 767,39g 
(setecentos e sessenta e sete gramas e trinta e nove centigramas) e 01 (uma) arma de fogo, calibre 32, 
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marca Taurus, numeração adulterada, com 05 (cinco) munições intactas. II – Houve absolvição em 
razão da constatação de agressões sofridas após a prisão em flagrante. Para embasar a absolvição, o 
juiz sentenciante reputou o Laudo de Exame de Lesões Corporais dos acusados como essencial para 
seu convencimento, uma vez que houve demonstração de que os acusados sofreram agressões físicas 
na fase de inquérito. Também considerou relevante os depoimentos conflitantes dos policiais que re-
alizaram a prisão. Também não foi possível verificar os sinais do GPS para se verificar os locais por 
onde a viatura teria passado ao conduzir os denunciados à delegacia. Assim, a prova testemunhal não 
conduz a certeza necessária à condenação, sendo meio de prova inidôneo pelas razões mencionadas. 
III - Por força da teoria ou princípio dos “frutos da árvore envenenada” (fruits of the poisonous 
tree teory), a prova derivada de prova ilícita também é ilícita. Assim, em atenção ao princípio 
constitucional de que as provas coletadas por meio ilícito não podem ser admitidas no processo 
penal, devem ser desconsideradas todas as provas produzidas na fase do inquérito policial. Desta 
forma, ausentes elementos concretos indicadores – com a certeza que se faz necessária para uma 
condenação – da prática delitiva por parte do réu, impositiva a absolvição dos acusados, o que 
se faz com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal brasileiro. A absolvição 
em processo marcado pela prática de tortura é medida de justiça, a enfatizar a necessidade do 
emprego de meios lícitos na busca da prova e de preservação da dignidade humana e dos direitos 
fundamentais, seja em relação à vítima ou ao réu. (TJBA, Apelação nº 05643128020188050001, 
Primeira Câmara Criminal, Primeira Turma, Relator: Des. ESERVAL ROCHA, Data de Publicação: 
07/08/2020). (Grifos nossos).

É imperiosa, portanto, no presente caso concreto, a necessidade de se reformar a decisão guer-
reada, para absolver o Apelante, por insuficiência de provas. A fundada suspeita de violência policial 
inquina de nulidade a diligência e as provas com ela obtidas. Neste mesmo sentido, trago mais um 
julgado desta Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal desta Egrégia Corte:

APELOS DEFENSIVOS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PRO-
CESSO, EM RAZÃO DE TORTURA E DA ILICITUDE DA BUSCA QUE CULMINOU NA 
APREENSÃO DO ENTORPECENTE. ALEGATIVA QUE ESTÁ INTIMAMENTE RELACIO-
NADA AO MÉRITO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E SERÁ ASSIM ANALISADA. FUNDADA 
SUSPEITA DE VIOLÊNCIA POLICIAL. INDÍCIOS QUE INQUINAM DE NULIDADE AS 
DILIGÊNCIAS RELATIVAS A GUILHERME E EVANDRO E QUE TORNAM FRÁGIL O 
CONJUNTO PROBATÓRIO EM RELAÇÃO A ADINAEL E FABRÍCIO. DEPOIMENTOS 
POLICIAIS INCONSISTENTES E CONTRADITÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS 
DE PROVA SUFICIENTES PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE TRÁFI-
CO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DO IN 
DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGA-
TIVAS. APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS, para absolver Evandro Barbosa de Nascimento, Fa-
brício de Matos Rodrigues, Adinael Silva de Souza e Guilherme Silva de Lima das imputações contra 
si formuladas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, restando prejudica-
das todas as demais alegativas. […] (TJBA, Apelação nº 0007683-73.2019.8.05.0110, Primeira Câmara 
Criminal, Segunda Turma, Relatora: Desª. Rita de Cássia Machado Magalhães, Data de Publicação: 
02/07/2020). (Grifos nossos).

 
Vale ressaltar, em relação ao conjunto probatório formado nestes autos - no sentido de terem 

os policiais ingressados na casa em que o Recorrente estava - que o Superior Tribunal de Justiça e o 
Supremo Tribunal Federal pacificaram o entendimento de que, embora o crime de tráfico de drogas 
seja permanente e o seu estado de flagrância se protraia no tempo, isto, por si só, não é suficiente para 
justificar a busca domiciliar sem mandado judicial, sendo imprescindível que haja demonstração de 
fundadas razões (justa causa prévia) de que algum delito estaria sendo perpetrado naquele momento 
e lugar. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DE-
NÚNCIA ANÔNIMA. INVASÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. QUESTÕES EXPRESSAMENTE APRE-
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CIADAS. MERO INCONFORMISMO. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é 
cabível a oposição de embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, 
contradição ou omissão, o que não se verifica no caso. 2. Não há omissão no acórdão embargado, 
pois a questão foi decidida clara e fundamentadamente, em conformidade com a jurisprudência 
desta Corte Superior, no sentido de se considerar ilícita a prova obtida mediante violação de 
domicílio desprovida de fundadas razões. 3. Conforme entendimento firmado por esta Corte, 
a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de 
crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio sem autorização judicial, pois ausente, 
nessas situações, justa causa para a medida. 4. O fato de o suspeito ter corrido para o interior 
da residência também não constitui uma situação justificadora do ingresso em seu domicílio, 
até porque tal comportamento pode ser atribuído a várias causas e não, necessariamente, a 
portar ou comercializar substância entorpecente ou objetos ilícitos. 5. Não se prestam os em-
bargos de declaração à livre rediscussão do aresto recorrido a fim de alterar entendimento jurispru-
dencial, irresignação que, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento. 
6. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no HC 683970, Relator: Min. Substituto OLINDO 
MENEZES – DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, Data do Julgamento: 05/04/2022, DJe 
07/04/2022: 30/11/2018). (Grifos nossos).

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO 
DO DIREITO À INTIMIDADE. ASILO INVIOLÁVEL. EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS. 
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INVASÃO DE DOMICÍLIO PELA POLÍCIA. NECESSI-
DADE DE JUSTA CAUSA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA 
ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE MOSTRA DEVIDA. HABEAS CORPUS 
CONCEDIDO. 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 du-
rante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas cir-
cunstâncias 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). No mesmo sentido, neste STJ, 
REsp n. 1.574.681/RS. 2. Não houve, no caso, referência a prévia investigação, monitoramento ou 
campanas no local. Não houve, da mesma forma, menção a eventual movimentação de pessoas 
na residência típica de comercialização de drogas. Também não se tratava de averiguação de 
denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local. Há apenas a descrição de 
que, ao notar a presença da viatura policial o réu tentou empreender fuga. 3. Uma vez que não há 
nem sequer como inferir - de fatores outros que não a simples fuga do paciente - que ele, de fato, 
estivesse praticando delito de tráfico de drogas, ou mesmo outro ato de caráter permanente, no 
interior da residência onde se homiziou, não há razão bastante para a mitigação da inviolabili-
dade do domicílio, ainda que tenha havido posterior descoberta e apreensão, em sua residência 
67,2 g de cocaína. 4. Uma vez reconhecida a ilicitude das provas obtidas por meio da medida invasiva, 
bem como de todas as que delas decorreram, fica prejudicada a análise das demais matérias aventadas 
na impetração. 5. Ordem concedida, para reconhecer a ilicitude das provas obtidas por meio de invasão 
de domicílio, bem como de todas as que delas decorreram, e, por conseguinte, absolver o paciente, com 
fulcro no art. 386, II, do Código de Processo Penal. (STJ, HC 574.496/RJ, Relator: Min. ROGERIO 
SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, Julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021). (Grifos nossos).

Portanto, havendo fortes indícios nestes autos de que houve ilicitude do meio como a droga foi 
apreendida – busca domiciliar sem fundada suspeita e tortura – a absolvição do Acusado se impõe.

Assim, deve ser provido o presente recurso, reformando a decisão condenatória de primeiro 
grau, para, com base no art. 157, §1º, do Código de Processo Penal, declarar ilícita a origem da dili-
gência que gerou as provas contra o Recorrente, sendo nulo tudo que dela adveio, com consequentes 
ausência de prova da materialidade delitiva e absolvição do Recorrido.

Do exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para 
modificar a sentença vergastada, absolvendo o Recorrente da imputação do delito de tráfico de drogas.
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*****
(TJBA – Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0001407-04.2003.8.05.0137. Seção Criminal. 
Relator: Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, Julgado em 04/05/2022).

EMBARGOS DE NULIDADE E EMBARGOS INFRINGENTES. DELITO 
PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, I E IV, C/C O ART. 29, AMBOS DO CÓDI-
GO PENAL BRASILEIRO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE 
DE ACUSAÇÃO. A COLENDA SEGUNDA TURMA DA PRIMEIRA CÂMARA 
CRIMINAL DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, À UNANIMIDADE, 
REJEITOU AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA E, POR MAIORIA, A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 
DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. NO MÉRITO, POR MAIORIA, DEU PRO-
VIMENTO AO RECURSO PARA SUBMETER OS RÉUS A JULGAMENTO 
PELO TRIBUNAL DO JÚRI. 
1) PRETENSÃO RECURSAL: PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO ES-
POSADO NO VOTO VENCIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO DE 
APELAÇÃO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE ATIPICIDADE PROCESSU-
AL. VOTO MINORITÁRIO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDA-
DE POR ILEGITIMIDADE DE PARTE NA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA 
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. A LEGITIMIDADE DO AS-
SISTENTE DE ACUSAÇÃO É SUBSIDIÁRIA, CINGINDO-SE ÀS HIPÓTE-
SES DE INÉRCIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL. INTIMADO DA DECISÃO 
DE PRONÚNCIA, O PARQUET, NO EXERCÍCIO DO SEU MISTER CONS-
TITUCIONAL, MANIFESTOU-SE EXPRESSAMENTE PELA NÃO INTER-
POSIÇÃO DE RECURSO, CONFORMANDO-SE COM OS FUNDAMENTOS 
ESPOSADOS PELO JUÍZO PRIMEVO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO. INÉRCIA QUE SE CARACTERIZA QUANDO O ÓRGÃO 
MINISTERIAL DEIXA DE AGIR. ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ART. 598 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUE DEVE SER OBSERVADA NOS 
LIMITES DE ATUAÇÃO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, CONSIDERAN-
DO QUE O COADJUVANTE PROCESSUAL POSSUI FUNÇÃO SUPLETIVA. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 129, I, DA CARTA DA REPÚBLICA, E ARTIGOS 
29, 271 E 598, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL BRASILEIRO. 
2) EMBARGOS INFRINGENTES OPOSTOS CONTRA A PARTE NÃO UNÂ-
NIME DA APELAÇÃO, QUE, NO MÉRITO JULGOU, POR MAIORIA, PRO-
VIDO O RECURSO DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PREJUDICADOS. O 
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE NULIDADE PARA NÃO CONHECER 
DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, ACAR-
RETA A PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO MÉRITO DO RECURSO E, 
POR CONSEQUÊNCIA, DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
CONCLUSÃO: EMBARGOS DE NULIDADE ACOLHIDOS PARA DESCONS-
TITUIR O ACÓRDÃO RESCINDENDO PARA NÃO CONHECER DO RE-
CURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, 
POR ILEGITIMIDADE DE PARTE, JULGANDO PREJUDICADOS OS EM-
BARGOS INFRINGENTES OPOSTOS PELOS APELADOS.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE NULIDADE e EMBAR-
GOS INFRINGENTES em Apelação Criminal nº. 0001407-04.2003.8.05.0137, tendo como Em-
bargante André Luiz Góes de Carvalho e Embargada a Assistente de Acusação, Ana Conceição 
Santos de Carvalho. 

ACORDAM, por maioria de votos, os Desembargadores integrantes da Seção Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em ACOLHER os presentes Embargos de 
Nulidade para desconstituir o Acórdão rescindendo para NÃO CONHECER DO RECUR-
SO DE APELAÇÃO interposto pela Assistente de Acusação e, consequentemente, julgar  
prejudicado os Embargos Infringentes, nos termos do voto do Relator, conforme certidão 
de julgamento, ficando vencida a divergência inaugurada pela Desembargadora SORAYA 
MORADILLO PINTO.

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Embargos de Nulidade opostos pela Defesa de André Luiz Góes de Car-
valho, em face do Acórdão proferido pela Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de intempesti-
vidade e preclusão consumativa; por maioria, a prefacial de ilegitimidade do Assistente de Acusação 
e, no mérito, por maioria, deu provimento ao recurso de Apelação. 

Narra a Denúncia que:

“(...)
No dia 25 de julho de 1998, por volta de 1h e 30 min, a vítima LUÍS ALBERTO DOURADO DE CAR-
VALHO, que era advogado e Presidente da Subsecção da OAB-BA, Jacobina, retornava para a sua 
residência localizada à Rua Alfredo Souza, casa 05, Jacobina I, nesta Cidade, dirigindo o seu veículo. 
Sem perceber, estava sendo seguido por um outro automóvel da marca Ford, modelo Del Rey, com 03 
(três) pessoas no seu interior, sendo elas o segundo e terceiro denunciados, além de um outro indivíduo 
conhecido por GILDÃO, ainda não devidamente qualificado.
Ao chegar bem próximo à sua residência (da vítima), o Del Rey aproximou-se do veículo da mesma, 
oportunidade em que os seus três ocupantes acima referidos, passaram a deflagrar vários disparos de 
arma de fogo contra a vítima, que sem esperar a espreita, não teve nenhuma possibilidade de se defen-
der, acabando atingida por seis dos disparos efetuados. O laudo de exame cadavérico de fls. 36 à 44 e o 
laudo de exumação de fls. 232 à 237, consubstanciam a prova da materialidade do delito, sendo a causa 
mortis, segundo os peritos, “hemorragia intracraniana e esmagamento do encéfalo”, provocados pelos 
ferimentos decorrentes dos disparos recebidos.
Segundo restou apurado, o primeiro denunciado, que era primo da vítima, foi o autor intelectual do 
delito. O móvel do crime teria sido a forte inimizade que o primeiro denunciado nutria em relação a ví-
tima, em razão de desavenças familiares e profissionais, tendo pago os executores, demais denunciados 
e a terceira pessoa ainda não devidamente identificada, para a consumação do crime.

Por tais crimes, os réus restaram denunciados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 29, 
ambos do Código Penal Brasileiro.

Adota-se o Relatório do Acórdão de Apelação de fls. 1777/1780 como parte integrante do 
presente Voto, acrescentando que a Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal deste So-
dalício rejeitou, à unanimidade, as preliminares de intempestividade e preclusão consumativa e, por 
maioria, afastou a prefacial de ilegitimidade do Assistente de Acusação, dando provimento, por maio-
ria, ao recurso para, “reputando suficientes os indícios colhidos na fase de Inquérito, com as achegas 
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contidas nos depoimentos judiciais das testemunhas EDMILSON VICTOR DA SILVA, JOAQUIM 
PORCINO DA SILVA e PEDRO DE CERQUEIRA DALTRO NETO (cf. fls. 249/257), reformar a 
Decisão de primeiro grau, a fim de que os Réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, 
nos moldes capitulados na Denúncia” (sic).

No voto divergente relativo a presente impugnação (Embargos de Nulidade), o eminente De-
sembargador Pedro Augusto Costa Guerra, entendendo que, “no caso específico destes autos, não 
houve inércia do Órgão Acusador, mas, sim, legítimo juízo de valor acerca do decisum que impro-
nunciou os Réus, e atento, também, para a possibilidade da ocorrência de situação esdrúxula, com 
a confrontação, no Plenário do Júri, entre Assistente e Assistido, esgrimindo, cada um deles, teses 
diametralmente opostas, na mais absoluta subversão aos princípios que norteiam o instituto da Assis-
tência” (sic), encaminhou o voto “no sentido de NÃO CONHECER dos recursos dos Assistentes, por 
absoluta falta de legitimidade” (sic) (fl. 1815). 

Diante da divergência relativa a existência de atipicidade processual, a Defesa opôs os pre-
sentes Embargos de Nulidade para levar a matéria objeto da discordância para este órgão colegiado, 
pugnando a decretação da nulidade do Acórdão hostilizado, “fazendo prevalecer o voto vencido, 
proferido por Sua Excelência, o Desembargador Pedro Guerra” para não conhecer do recurso de Ape-
lação interposto pela Assistente de Acusação, por ilegitimidade de parte (fls. 1888/1906). 

O juízo de admissibilidade do recurso foi realizado à fl. 2245 pelo eminente Desembargador 
Pedro Augusto Costa Guerra, Relator do recurso de Apelação. 

A Embargada apresentou contrarrazões às fls. 2250/2288, pugnando a rejeição dos Embargos 
de Nulidade.

Em parecer de fls. 1917/1919, a douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo provimento do re-
curso, destacando que “no mérito, há que se lhe dar provimento, pelos mesmos motivos já declinados 
no Parecer nº. 3.658/2016, acostado às fls. 1.766/1.776, quando esta Procuradoria de Justiça Criminal 
manifestou-se pelo não conhecimento do apelo manejado pela assistência da acusação por faltar-lhe 
legitimidade, entendimento acolhido pelo eminente Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra ao 
proferir o voto divergente”. (sic).

As Defesas de André Luiz Góes de Carvalho e João Marinho Neto, opuseram Embargos In-
fringentes (fls. 2025/2049 e 2050/2065-v) em face do Acórdão hostilizado, que por maioria, no mérito, 
deu provimento ao recurso de Apelação pelo Assistente de Acusação, para, acolhendo o voto diver-
gente do eminente Des. Lourival Almeida Trindade, negar provimento ao Apelo.

A douta Procuradoria de Justiça, em opinativo de fls. 2.291/2.295, manifestou-se pelo “CO-
NHECIMENTO e ACOLHIMENTO dos EMBARGOS INFRIGENTES opostos pela Defesa de 
ANDRÉ LUIZ GÓES DE CARVALHO e JOÃO MARINHO NETO (grifos originais).

VOTO

Os Embargos Infringentes e de Nulidade são recursos exclusivos da Defesa que visam reexa-
minar as decisões, não unânimes, proferidas por órgãos jurisdicionais de segunda instância que sejam 
desfavoráveis aos acusados.

Como cediço, não se tratam de um único recurso, mas de impugnações autônomas, sendo 
cabíveis Embargos de Nulidade em matéria de nulidade processual e Embargos Infringentes, quando 
a impugnação for relativa ao mérito. Se o desacordo entre os membros do órgão for apenas parcial, a 
matéria recursal é restrita à divergência. 

No tocante aos presentes Embargos de Nulidade, a matéria impugnada diz respeito a prelimi-
nar de nulidade por ilegitimidade de parte arguida pela Defesa, que foi rejeitada, por maioria, pela 
Segunda Turma da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal.
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O voto que prevaleceu defende a legitimidade do Assistente de Acusação para, no caso em 
exame, interpor recurso de Apelação, inobstante o Parquet tenha anuído a sentença de impronúncia.

Convém transcrever, para melhor compreensão da questão, os seguintes trechos de tais votos:

“(...) 
Passo a analisar, agora, a preliminar referente à ilegitimidade do Assistente para interpor recurso con-
tra a Sentença que impronunciou os Réus. 

A questão relativa à legitimidade do assistente para recorrer de forma autônoma não é nova e tem sido 
objeto de reflexão pela doutrina, havendo, até mesmo, quem sustente que a figura do assistente de acu-
sação sequer teria sido recepcionada pela Carta da República de 1988. 

Cabe reconhecer, entretanto, que, em sua larga maioria, os doutrinadores se posicionam no sentido de 
que “Na ação penal pública, se o Ministério Público não interpõe a apelação no quinquídio legal, o 
ofendido ou seu cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, poderão apelar, ainda que não se tenham 
habilitado como assistentes, desde que o façam dentro do prazo de quinze dias, a contar do dia em 
que terminar o do Ministério Público” (FERNANDO CAPEZ, in Curso de Processo Penal, 13 ª ed., 
Saraiva, 2006, p. 460). 

De igual teor é o escólio de JULIO FABBRINE MIRABETE, assinalando que:

“Nos termos do art. 598, na ausência de recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, o assistente pode apelar, 
não só pleiteando a reforma da sentença absolutória, como, também, para agravar a pena da sentença 
condenatória, não havendo possibilidade de uma interpretação restritiva desse dispositivo” (Processo 
Penal, p. 626, 4a. ed., Atlas, p. 626).

Do mesmo entendimento comunga, também, GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Nos crimes de ação pública, a parte principal é o MINISTÉRIO PÚBLICO, razão pela qual tem ele a 
preferência para apresentar apelação, denominada principal, em caso de sucumbência, nos processos 
do juiz singular ou do júri. A lei confere, no entanto, ao ofendido, ou seus sucessores, habilitados ou 
não como assistentes de acusação, a interposição de apelação, denominada secundária ou supletiva, 
quando o órgão acusatório do Estado não o faz.” (Código de Processo Penal Comentado, 8a.edição, ed. 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 263).

De fato, tal posicionamento tem prevalecido entre os estudiosos do processo penal, verberando, qua-
se que a una voice, no sentido de que o assistente de acusação é parte legítima para interpor Apelo 
na ausência de recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO, nos termos dos arts. 271 e 598 do Código de 
Processo Penal.
(...)
A todos esses julgados acrescente-se, ainda, o Acórdão da lavra da Ministra CÁRMEN LÚCIA, em 
Sessão realizada no dia 10 de junho de 2010, ocasião em que, ao apreciar o HC 102.085/RS, o SUPRE-
MO TRIBUNAL FEDERAL, pela maioria dos seus membros, reafirmou sua antiga jurisprudência 
declarando que, quando o titular da ação penal não recorre da decisão que absolve o réu, ou mesmo 
quando o MINISTÉRIO PÚBLICO pede a absolvição do acusado, a legitimidade do assistente para 
interpor recurso não fica prejudicada.
(...)
Como visto, não subsiste nenhuma dúvida quanto à legitimidade do assistente de acusação para recor-
rer do decisum que impronuncia o réu quando o Órgão Acusador, quedando-se inerte, deixa transcor-
rer “in albis” o prazo para oferecimento de recurso. 
E nem a outra conclusão se poderia chegar diante dos termos claros e precisos do art. 584, § 1º, c/c o 
art. 598, ambos do CPP.
(...)
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Nem se argumente que a Carta Política de 1988, por haver atribuído ao MINISTÉRIO PÚBLICO, em 
caráter privativo, o exercício da ação penal pública, não teria recepcionado o art. 598 do CPP. Essa ma-
téria, aliás, foi discutida à exaustão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no referido HC 102.085/
RS, quando restou assentado, por maioria, que o monopólio da ação penal previsto no art. 129, inciso 
I, da CF, foi mitigado pelo próprio legislador constituinte ao dispor, no art. 5º, inciso LIX, que “será 
admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”.

Essa matéria, aliás, foi discutida à exaustão pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no referido HC 
102.085/RS, quando restou assentado, por maioria, que o monopólio da ação penal previsto no art. 
129, inciso I, da CF, foi mitigado pelo próprio legislador constituinte ao dispor, no art. 5º, inciso LIX, 
que “será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal”.

Embora, de há muito, se tenha vedado ao particular a iniciativa de fazer justiça com as próprias mãos, 
evitando, com isso, render ensanchas à selvageria desabrida e à vingança privada, nosso ordenamento 
jurídico não deixou, entretanto, a vítima e sua família abandonadas à vontade discricionária dos Ór-
gãos de persecução do Estado, colocando à sua disposição, em paralelo, mecanismos subsidiários que 
lhe possibilitem reivindicar direitos nas hipóteses de inércia do titular da ação penal pública. 

Assim é que, como salientado pelo Min. Ayres Britto quando do julgamento do referido HC 102.085/
RS, “se o particular pode iniciar a ação, iniciar o processo penal, em substituição ao MINISTÉRIO 
PÚBLICO inerte, quanto mais recorrer, impulsionar”, suprindo a inércia ministerial, seja no plano da 
propositura da ação, seja no plano da sua continuidade. 

Tudo isso significa dizer que, na eventualidade de o MINISTÉRIO PÚBLICO não intentar a ação penal 
pública no prazo de lei pode o ofendido, ou qualquer dos seus representantes, atuar supletivamente 
intentando ação penal subsidiária da iniciativa pública, ou dar continuidade ao processo, nas hipóteses 
em que o Parquet tenha se omitido, restando caracterizada sua inércia e inação.

Acaso assim não fosse, estaríamos diante de uma porta escancaradamente aberta para a burla ao 
princípio da indisponibilidade da ação penal pública, possibilitando ao Órgão ministerial, por via 
oblíqua, com sua inação, desistir, a qualquer tempo, da actio, em manifesta fraude ao disposto no 
art. 42 do CPP. 

Deveras, nos termos do entendimento consolidado nos tribunais, o assistente tem, sim, legitimidade 
para recorrer da decisão que absolve o réu, não podendo a inércia do Órgão acusador obstar a conti-
nuidade da ação, cujo impulso se dará mediante a atuação supletiva do assistente, tal como franqueado 
pelo art. 271 do CPP. 

Na hipótese destes autos, contudo, além de não se vislumbrar inércia do dominus litis a legitimar atua-
ção subsidiária dos assistentes, a isso vem se somar, também, as próprias especificidades dos processos 
da competência do Tribunal do Júri, de rito escalonado.
Explica-se. Conforme se verifica do exame destes autos, após a prolação da Sentença que impronun-
ciou os Réus, o MINISTÉRIO PÚBLICO, dando-se por ciente, manifestou, nos autos, de forma textual 
e expressa, opção por não interpor recurso, fazendo-o nos seguintes termos:

“CIENTE DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, SEM RECURSO“ (cf. fls. 1.570).

Desenganadamente, tal manifestação não pode ser equiparada aos casos de inércia, omissão ou silên-
cio ministerial que possa legitimar a atuação autônoma dos assistentes. 

Muito ao contrário, além de se dar por ciente da Decisão que impronunciou os Réus, o representante do 
MINISTÉRIO PÚBLICO, como já dito, manifestou expressa intenção de não recorrer, circunstância 
bem diferente das hipóteses em que o ‘dominis litis’ se faz silente, omisso e inerte.
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Não por outra razão, os julgados que reconhecem a possibilidade de atuação recursal autônoma do 
Assistente se reportam ao silêncio, inércia ou omissão do Órgão ministerial, situação absolutamente 
diversa da que se encontra delineada nestes autos. 

Cabe assinalar, ainda, que, da leitura do inteiro teor do Acórdão do SUPREMO TRIBUNAL FEDE-
RAL, da lavra da Min. Cármen Lúcia, no HC 102.085/RS, consta, textualmente, que, naquela hipótese, 
“intimado da sentença absolutória, o representante do MINISTÉRIO PÚBLICO deixou transcorrer in 
albis o prazo recursal”. 

Deixar transcorrer in albis, como a própria terminologia já indica, é deixar fluir em branco, sem qual-
quer manifestação exterior, seja aquiescendo à Decisão ou contra ela se insurgindo, o que, em absoluto, 
não é o caso destes autos.

Não se pode cogitar, pois, na hipótese da presente Ação Penal Pública, de inércia que autorize o reco-
nhecimento da legitimação supletiva dos assistentes para dar continuidade à ação, até porque, como 
se sabe, no processo penal brasileiro vigora o princípio da voluntariedade recursal, estampado no art. 
574 da Lei Adjetiva. 

Mas, dizendo-se isto, ainda não se disse tudo. Além de não haver inércia do MINISTÉRIO PÚBLICO 
que justifique a legitimação recursal autônoma dos Assistentes, a própria especificidade do rito das ações 
penais nos crimes dolosos contra a vida não permite atuação confrontadora entre Assistente e Assistido.

Como se sabe, os feitos de competência do Tribunal do Júri submetem-se, na primeira instância, a 
um rito escalonado ou bifásico - constituindo, a primeira etapa, desde o ato de oferecimento da peça 
de ingresso até a Decisão de Pronúncia ( judicium accusationis) -, e que se processa perante o juízo 
singular. Uma vez Pronunciado o réu, o julgamento é deslocado para o Tribunal Popular, composto 
de juízes leigos, cabendo-lhes deliberar acerca do mérito da acusação (judicium causae), por força de 
determinação constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta da República).

Pois bem. Nas hipóteses em que o Réu houver sido Pronunciado, MINISTÉRIO PÚBLICO e seu As-
sistente atuarão de forma conjunta, perante o Tribunal do Júri, estabelecendo, entre si, ou por fixação 
do magistrado, a divisão de tempo para falar aos jurados. 

Não se pode perder de vista, contudo, que a atuação do Assistente, como a própria etimologia da pala-
vra já sugere, é secundária e acessória, daí porque receberá a causa no estado em que se achar (art. 269 
do CPP), sendo o MINISTÉRIO PÚBLICO previamente ouvido sobre sua admissão (art. 272 do CPP), 
bem como acerca da realização das provas por ele propostas (CPP, § 1º, do art. 271). 

Ostenta, portanto, a condição de parte contingente, auxiliar e colaboradora do Órgão encarregado da 
Acusação, atuando de forma meramente supletiva e subsidiária da parte principal, qual seja, o MI-
NISTÉRIO PÚBLICO, a quem o legislador constituinte conferiu a titularidade privativa da ação penal 
pública (art. 129, inciso I, da CF).

Em verdade, quando o MINISTÉRIO PÚBLICO, diante de decisão que impronuncia o réu, manifesta, 
expressa e textualmente, intenção de não recorrer, não há como reconhecer-se ao assistente a legitima-
ção autônoma para dar continuidade à persecutio criminis, posto que, como parte coadjutora, não lhe 
cabe atuar em flagrante antinomia e contraposição ao dominus litis.

É de se atentar, ainda, que, diferentemente do que ocorre com os demais processos de competência 
do juiz singular, assegurar-se ao Assistente a legitimidade para recorrer da decisão de impronúncia 
sem que tenha havido inércia do MINISTÉRIO PÚBLICO implica teratológica confrontação, perante 
o Tribunal do Júri, entre Assistente e Assistido, subvertendo-se o posicionamento originário daqueles 
sujeitos processuais, em face da superveniência de interesses contrapostos..
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E é exatamente isso que já está a ocorrer nos presentes autos, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO, titu-
lar da ação penal pública incondicionada, se viu na contingência de apresentar Contrarrazões ao recur-
so da Assistente, e que fora habilitada com o encargo de lhe auxiliar no processo (fls. fls. 1.642/1.650).
(...)
Esse, mutatis mutandis, é o caso dos autos, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO manifestou, expres-
samente, sua concordância com a Decisão que impronunciou os Réus, declarando, de forma textual e 
inequívoca, intenção de não recorrer (cf. fls. 1570). Não se pode, portanto, falar de inércia de modo a 
possibilitar o conhecimento de recurso autônomo interposto pelos Assistentes, mas, sim, de expressa 
aquiescência do dominis litis aos fundamentos do decisum.

Nesse sentido, aliás, é a opinião de EUGÊNIO PACELLI, quando afirma que, “no exercício de seu 
‘munus’ enquanto titular da persecução judicial penal, o Ministério Público é também o titular 
do juízo valorativo acerca do eventual acerto da decisão” [Curso de Processo Penal, 16ª ed. São 
Paulo, Atlas, 2012. 

Tais as razões pelas quais, levando em conta a circunstância de que, no caso específico destes au-
tos, não houve inércia do Órgão Acusador, mas, sim, legítimo juízo de valor acerca do decisum que 
impronunciou os Réus, e atento, também, para a possibilidade da ocorrência de situação esdrúxula, 
com a confrontação, no Plenário do Júri, entre Assistente e Assistido, esgrimindo, cada um deles, 
teses diametralmente opostas, na mais absoluta subversão aos princípios que norteiam o instituto da 
Assistência, encaminho a votação no sentido de NÃO CONHECER dos recursos dos Assistentes, por 
absoluta falta de legitimidade. 

Apesar do entendimento deste Relator, com os argumentos acima expostos, a ilustre Desembargadora 
RITA DE CASSIA FILGUEIRAS NUNES manifestou sua divergência, rejeitando a preliminar, no 
que foi acompanhada pelo Desembargador LOURIVAL TRINDADE, reconhecendo a legitimidade 
do Assistente de Acusação para Apelar.
(...)” (Voto vencido, Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, fls. 1803/1815).

“(...) 
“Cuida-se de Apelações Criminais interpostas por Ana Conceição Santos de Carvalho e Aldo Luís 
Santos de Carvalho, insurgindo-se contra a decisão que impronunciou André Luiz Góes de Carvalho, 
Manoel Tomaz da Silva e João Marinho Neto. 

O Eminente Relator, Des. Pedro Augusto Costa Guerra, proferiu voto pelo não conhecimento do re-
curso interposto por Aldo Luís Santos de Carvalho, afastando as preliminares de intempestividade, 
preclusão consumativa e deserção arguidas em relação ao apelo interposto por Ana Conceição Santos 
de Carvalho acolhendo, entretanto, a preliminar de ilegitimidade da assistente de acusação para a in-
terposição do recurso, deixando de conhecê-lo. 

Entendo, data maxima venia, que razão não assiste ao nobre Relator. 

Neste ponto, apresento minha divergência, pois entendo que a assistente de acusação, in casu, possui 
legitimidade para a interposição do Recurso de Apelação.

O art. 598, caput, do Código de Processo Penal, dispõe in verbis:

“Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for 
interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enu-
meradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que 
não terá, porém, efeito suspensivo.” 
No caso dos autos, devidamente intimado, o Parquet declarou estar ciente da decisão de impronúncia, 
acrescentando a expressão “sem recurso”, deixando, portanto, de interpor a Apelação no prazo legal, o 
que se amolda perfeitamente à hipótese do art. 598, do Código de Processo Penal.
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(...)
Sobre o tema, o enunciado da Súmula 210, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 

“O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos 
casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cód. de Proc. Penal.” 

Se o Ministério Público simplesmente silencia (deixando de interpor o recurso cabível) ou, mesmo, 
explicita sua intenção em não recorrer: o fato é que – se o Parquet não interpõe Apelação no prazo 
legal – é permitida a intervenção recursal do Assistente de Acusação, nos termos do citado art. 598, 
caput, do CPP.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus n.º 102085, da Relatoria da Ministra 
Cármen Lúcia, decidiu que o assistente de acusação possui legitimidade para recorrer da decisão que 
absolve o Réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe Recurso; na hipótese examinada 
pela E. Suprema Corte, o Ministério Público havia, inclusive, requerido, em sede de alegações finais, 
a absolvição da Acusada, o que não alterou nem anulou o direito da assistente de acusação recorrer da 
sentença absolutória. Ex vi:
(...)
Na espécie, o Ministério Público, nas alegações finais, postulou a pronúncia dos Denunciados. Toda-
via, prolatada a decisão de impronúncia, devidamente intimado do seu teor, o Parquet não interpôs o 
Recurso de Apelação, legitimando a atuação recursal da assistente de acusação. Isto posto, pedindo 
venia ao ilustre Relator, Des. Pedro Augusto Costa Guerra, voto pela rejeição da preliminar de ilegi-
timidade recursal da assistente de acusação, acompanhando o Eminente Relator quanto à rejeição das 
demais preliminares, devendo ser conhecido o Apelo”. (Acórdão voto divergente, Relatora designa-
da Desembargadora Rita de Cássia Filgueiras Nunes, fls. 1815/1818).

Pois bem.  Salienta-se, ab initio, como já declinado, que, nos termos do parágrafo único do art. 
609 do Código de Processo Penal, o exame da matéria devolvida nos presentes Embargos de Nulidade 
subsume-se apenas ao objeto da divergência, qual seja, a preliminar de nulidade de ilegitimidade de 
parte arguida pela Defesa do ora Embargante nos autos de Apelação.

Em que pese a análise detida da eminente Desembargadora Relatora do voto divergente, peço 
vênia para acolher os Embargos de Nulidade perfilhando do entendimento do nobre Desembargador 
Pedro Augusto Costa Guerra, ora vencido, por julgar que, no caso em testilha, a Assistente de Acusa-
ção não possui legitimidade para interpor recurso de Apelação.

Como cediço, a outorga da titularidade da ação penal pública ao Ministério Público pela Carta 
da República (art. 129, I), torna privativa ao Parquet a sua propositura, uma vez verificando a presen-
ça das condições da ação e a existência de justa causa para o oferecimento da Denúncia. Na mesma 
linha o art. 257, I, do Código de Processo Penal Brasileiro:

“Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:
I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da lei;
(...)”.

“Art. 257. Ao Ministério Público cabe (Redação dada pela Lei n.11.719/08).
I – promover privativamente, a ação penal pública, na forma estabelecida nesse Código; e (incluído 
pela Lei n. 11.719, de 2008).
(...)”

A Constituição da República incumbe, ainda, ao órgão ministerial, fiscalizar a execução da 
Lei, seja nos crimes de ação penal pública (polo ativo), seja nas infrações penais de ação penal privada 
(fiscal da lei). 
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Dessa incumbência constitucional, decorre a possibilidade de, presente uma das hipóteses do 
art. 386 do Código de Processo Penal Brasileiro, o Ministério Público requerer a absolvição do acu-
sado, assim como, verificando a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção deste, 
impetrar ordem de Habeas Corpus em seu favor.

A regra contida no art. 129, I, da Carta Constitucional - titularidade exclusiva do Ministério 
Público para propor a ação penal pública -, é excepcionada, como se sabe, em seu art. 5º, LIX, que 
prevê o aforamento de ação penal privada subsidiária da pública, nos casos em que há inércia do ór-
gão ministerial (legitimação extraordinária). A ação penal acidentalmente privada, como denomina 
a doutrina, também encontra previsão no art. 29 do CPPB, e é igualmente condicionada à inércia do 
Ministério Público, como deixam claro os supracitados artigos, ex vi:

“Art. 5º.
(...)
LIX - será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo legal; 
(...)”.

“Art. 29. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se esta não for intentada no prazo le-
gal, cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir 
em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso 
de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal.”

A espécie, como explicam Nestor Távora e Rosmar Antonni, “é uma forma de fiscalização da 
atividade ministerial, evitando eventuais arbítrios pela desídia do parquet”. (Curso de Direito Pro-
cessual Penal. Editora JusPODVIM: Salvador, pág. 141). Ou seja, caracterizada eventual inação do 
Ministério Público, o ofendido poderá oferecer a competente queixa subsidiária ou substitutiva (art. 
29 do CPPB). 

Não se olvida que, como qualquer ente público, o órgão ministerial venha a agir desidiosamen-
te na promoção do seu mister. Por outro lado, é necessário que essa inércia, desídia ou omissão - face, 
inclusive, ao caráter de exceção à regra contida no art. 129, I, da CR - reste demonstrada, sob pena de 
se sobrepujar as fundadas justificativas do Parquet na sua atuação. 

Nesse contexto, é importante registrar que grande parte da doutrina brasileira entende que o 
órgão ministerial, ainda que figure o polo ativo da demanda, funciona como parte imparcial, desta-
cando Renato Brasileiro de Lima que:

“Na medida em que recai sobre o Parquet a defesa da ordem jurídica e dos interesses individuais indis-
poníveis, dentre os quais se destaca a liberdade de locomoção, geralmente posta em risco no processo 
penal, o Parquet não tem um interesse unilateral contraposto ao interesse do acusado, não tem um 
interesse particular antes ou fora e durante o processo, enfim, não tem um interesse próprio. Enquanto 
titular da ação pena pública, o Ministério Público interessa tão somente a busca da verdade e a correta 
aplicação da lei no caso concreto. Por isso, segunda a posição majoritária, é parte imparcial.” (Manual 
de processo penal: volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, Pág. 1324) (grifos acrescidos).

Isto decorre, inclusive, do próprio texto do art. 129, I, ao conferir-lhe a privativamente a titu-
laridade da ação penal pública. Logo, diante de qualquer regra excepcional, considerando a subsidia-
riedade, o Magistrado deve examinar a matéria à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, 
de modo a verificar a existência de inércia efetiva do Ministério Público. 

Do mesmo modo, o art. 29 do CPPB, já transcrito, também deixa claro que a eventual inércia 
do órgão ministerial não torna a ação penal pública em ação penal privada, pois o Estado continua 
sendo o titular da pretensão punitiva. 



210

REVISTA BAHIA FORENSE

Noutro giro, não obstante em regra a parte ofendida ou o seu representante legal, possa apenas 
intentar ação penal pública, substituindo supletivamente o Parquet, na denominada ação penal priva-
da subsidiária da pública, a norma processual penal, em seu art. 268, reconhece o interesse da vítima, 
ou do seu representante legal e, na falta deste, das pessoas mencionadas em seu art. 31, na apuração 
do fato criminoso e na punição do seu autor, podendo, para isso, intervir em todos os termos da ação 
penal pública, como se infere da redação dos respectivos dispositivos legais.

“Art. 268. Em todos os termos da ação pública, poderá intervir, como assistente do Ministério Público, 
o ofendido ou seu representante legal, ou, na falta, qualquer das pessoas mencionadas no Art. 31.”
“Art. 31. No caso de morte do ofendido ou quando declarado ausente por decisão judicial, o direito de 
oferecer queixa ou prosseguir na ação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão.”

Como bem destaca Renato Brasileiro de Lima:

“Considerando que a própria Constituição Federal outorga ao ofendido ao exercício da ação penal 
privada subsidiária da pública se acaso verificada a inércia do órgão ministerial (art. 5º, LIX), é de se 
concluir que o interesse do ofendido não está limitado tão somente à reparação civil do dano, alcan-
çando, na verdade a exata aplicação da justiça penal. Funciona o assistente, enfim, como verdadeiro 
auxiliar do Ministério Público, prestando auxílio ao órgão acusador, suprindo, inclusive, eventuais 
falhas cometidas pelo Parquet no curso da persecução penal.” (Manual de processo penal: volume 
único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1344).

A lei processual penal permite, portanto, ao chamado Assistente de Acusação (parte privada), 
apresentar-se na demanda criminal como interveniente, sendo-lhe outorgada, ainda, nos termos do 
artigo 271, do CPPB, atribuição para arrazoar os recursos interpostos pelo Ministério Público, bem 
como para, nos termos do 584, § 1º, c/c o art. 598, caput, ambos do CPPB, diante da inércia do Parquet, 
interpor recurso contra a sentença absolutória; de impronúncia ou que declarar extinta a punibilidade:

“Art. 584. Os recursos terão efeito suspensivo nos casos de perda da fiança, de concessão de livramento 
condicional e dos ns. XV, XVII e XXIV do art. 581. 
§ 1 o Ao recurso interposto de sentença de impronúncia ou no caso do no VIII do art. 581, aplicar-se-á 
o disposto nos arts. 596 e 598. 
Art. 598. Nos crimes de competência do Tribunal do Júri, ou do juiz singular, se da sentença não for 
interposta apelação pelo Ministério Público no prazo legal, o ofendido ou qualquer das pessoas enu-
meradas no art. 31, ainda que não se tenha habilitado como assistente, poderá interpor apelação, que 
não terá, porém, efeito suspensivo.”

O Supremo Tribunal Federal já sedimentou a questão no enunciado sumular 210, que assim dispõe:

“O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos 
casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Cod. de Proc. Penal.”

Não se discute, portanto, a legitimidade do Assistente de Acusação para interpor recurso de 
Apelação contra a sentença de impronúncia, perfilhando a doutrina e jurisprudência o entendimento, 
inclusive, de que o Assistente possui interesse recursal, ainda, para interposição de RESE contra a 
pronúncia - reconhecimento de qualificadora do crime de homicídio -, podendo recorrer também con-
tra sentença condenatória com o fim de agravar a pena imposta.

Como explica Renato Brasileiro de Lima, a conferência de “amplitude democrática aos prin-
cípios que asseguram a ação penal privada subsidiária e o contraditório, com os meios e recursos a 
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ele inerentes” (sic), decorre do fato de ser “crescente na doutrina a orientação de que a atuação do 
assistente da acusação no processo penal não visa, exclusivamente, à obtenção de uma sentença con-
denatória com trânsito em julgado para satisfação de interesses patrimoniais” (Súmulas Criminais do 
STF e do STJ Comentadas. Salvador: JusPODIVM, 2020, págs. 85/86). 

Isto porque, prossegue o autor, “o assistente também tem interesse em uma condenação que 
seja justa e proporcional ao fato perpetrado”. (...) Prevalece, pois, o entendimento de que, verificada a 
inércia do Ministério Público, o assistente da acusação tem legitimidade para recorrer inclusive con-
tra sentença condenatória, objetivando o agravamento da pena.” (Pág. 86).

A propósito, Nestor Távora e Rosmar Antonni salientam que “a figura do assistente de acusa-
ção precisa ser desmistificada”, pois, “o interesse da vítima em ver a aplicação de uma pena aceitável 
para o delito que ela sofreu está presente em compasso com seus valores, como pessoa que foi sujeito 
passivo de crime”. (Curso de Direito Processual Penal. Salvador: JusPODIVM, 2009, pág. 440).

É preciso deixar assente, contudo, que a Assistência ao Parquet possui caráter supletivo, uma 
vez que, como já declinado, é interveniente e não autor. Logo, apenas quando verificada a inércia do 
Ministério Público, o Assistente de Acusação tem legitimidade recursal supletiva ou subsidiária, para 
recorrer, na forma dos dispositivos legais já transcritos.

Traçando um paralelo entre as razões que motivaram o legislador constitucional a excepcio-
nar a regra contida no art. 129, I, da Carta da República e aquelas que fundamentaram o legislador 
processual penal a criar a figura do Assistente de Acusação, observa-se que o objetivo comum foi 
possibilitar ao ofendido, em havendo desídia do órgão ministerial, a desencadear a persecução penal, 
no caso da ação penal subsidiária da pública e, no tocante ao Assistente, de forma subsidiária, dentre 
as atribuições previstas no art. 271 do CPPB, a interpor os recursos previstos em lei (art. 584, § 1º. e 
598, ambos do CPPB).

Pois bem. Do exame do conjunto probatório contextualizado nos autos, verifica-se que, no 
caso vertente, a ilegitimidade recursal da Assistente de Acusação, reside no fato de que o Ministério 
Público não se manteve inerte na condução do processo, muito menos no tocante a sentença de impro-
núncia, objeto de insurgência no recurso de Apelação interposto às fls. 1.609/1641.

Desse modo, a vexata quaestio deduzida nos presentes Embargos de Nulidade não diz respeito 
a ilegitimidade da figura do Assistente de Acusação para interpor recurso - e nem poderia, como já 
explanado alhures -, mas a falta de legitimidade deste para agir (interesse de agir recursal), quando 
o Ministério Público se pronuncia nos autos, ou seja, quando não restar caracterizada a sua inércia.

Nesse ponto, entende este Relator, com fundamento nos argumentos expostos nas linhas an-
teriores, que inexiste legitimidade recursal do Assistente de Acusação quando o titular da ação penal 
(art. 129, I, da CR) se manifesta expressamente pelo não interesse em recorrer. Ademais, a norma le-
gal não traz qualquer obrigatoriedade ao Parquet em recorrer – apenas o dever de, uma vez interposto 
o recurso, não desistir (art. 576 do CPPB).

Ainda, acerca do interesse de recorrer do Assistente de Acusação, como já relatado anterior-
mente, a sua legitimidade para figurar no polo ativo recursal é restrita e subsidiária, de acordo com a 
doutrina e jurisprudência. Não é por outra razão que se fala em inércia ou desídia do órgão ministerial. 

Observa-se no caso ora em testilha que o Parquet se manifestou pela falta de interesse de 
recorrer, o que, salvo melhor juízo, não pode ser confundido com inércia. Ou seja, depreende-se do 
caderno processual que o titular da ação penal pública, que detém interesse na busca da verdade real 
e completa aplicação da lei penal, entendeu que razão assistia ao juízo primevo, quando, ao tomar 
ciência da sentença de impronúncia, assim se manifestou:

“CIENTE DA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, SEM RECURSO“ (cf. fls. 1.570).
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Ora, se a norma legal não exige que o Ministério Público, titular da ação penal, recorra das 
decisões judiciais, do mesmo modo não impõe a necessidade de justificativa, ao se manifestar pela 
não interposição de recurso, e muito menos autoriza reputá-lo inerte, desidioso ou desatencioso, por 
conformar-se de acordo com o entendimento fundamentado do Magistrado, de modo a possibilitar a 
substituição da formação da sua convicção supletivamente pelo Assistente de Acusação.

Assim, considerando que o Ministério Público é o titular da ação penal pública, sem dúvida 
alguma, o Parquet é quem deve examinar a existência de interesse na interposição do recurso, sendo 
importante destacar, apenas para ilustrar, o seguinte trecho das suas contrarrazões ao recurso de Ape-
lação da Assistente de Acusação:

“afora as multicitadas confissões, nada há nos autos que ligues os Acusados ao bárbaro crime prati-
cado” (...) nenhuma das testemunhas retro trouxe a lume qualquer indício concreto da participação de 
LUIS ALBERTO no assassinato de seu primo” ( Fls. 1642/1650).

Desse modo, se o órgão ministerial entendeu que das provas amealhadas aos autos não 
haviam sequer indícios suficientes para pronunciar os réus para julgamento do Tribunal Popular, 
tanto que manifestou-se pela falta de interesse de recorrer, não se pode falar em inércia e, tampou-
co, exigir que este, para demostrar diligência e, assim, não ser supletivamente substituído no polo 
ativo do recurso, venha a impugnar, indiscriminadamente, todas as decisões judiciais proferidas 
nas ações penais públicas.

Como bem explica Eugênio Pacelli de Oliveira, “em relação à assistência, e especificamente 
com referência à respectiva capacidade recursal” (..) “não se poderá presumir qualquer inércia por 
parte do órgão do Ministério Público pelo simples fato de não ter ele interposto recurso contra a 
decisão condenatória. Com efeito, no exercício de seu munus enquanto titular da persecução judicial 
penal, o Ministério Público é também o titular do juízo valorativo acerca do eventual acerto da deci-
são.” (Curso de processo penal, 5ª ed., rev. atual. ampl., Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 398).

Nesse ponto, o voto vencido do eminente Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra traz 
uma consideração muito relevante e que, sem sombra de dúvidas, não pode ser desprezada, consoante 
ora se destaca:

“Como se sabe, os feitos de competência do Tribunal do Júri submetem-se, na primeira instância, a 
um rito escalonado ou bifásico – constituindo, a primeira etapa, desde o ato de oferecimento da pena 
de ingresso até a Decisão de Pronúncia (judicium accusationis) – e que se processa perante o juízo 
singular. Uma vez Pronunciado o réu, o julgamento é deslocado para o Tribunal Popular, composto 
por juízes leigos, cabendo-lhes deliberar acerca do mérito da acusação (judicium causae), por força de 
determinação constitucional (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta da República).
(...)
Em verdade, quando o MINISTÉRIO PÚBLICO, diante de decisão que impronuncia o réu, manifesta 
expressa e textualmente, intenção em não recorrer, não há como reconhecer-se ao assistente a legiti-
mação autônoma para dar continuidade à persecutio criminis, posto que, como parte coadjutora, não 
lhe cabe atuar em flagrante autonomia e contraposição ao dominus litis.
É de se atentar, ainda, que, diferentemente do que ocorre com os demais processos de competência do 
juiz singular, assegurar-se ao Assistente a legitimidade para recorrer da decisão de impronúncia 
sem que tenha havido inércia do MINISTÉRIO PÚBLICO implica teratológica confrontação, 
perante Tribunal do Júri, entre Assistente e Assistido, subvertendo-se o posicionamento originário 
daqueles sujeitos processuais, em face da superveniência de interesses contrapostos.” (fls. 1812/1813) 
(grifos originais).

Como bem advertiu o nobre Desembargador Pedro Augusto da Costa Guerra, “é exatamente 
isso que já está a ocorrer nos presentes autos, em que o MINISTÉRIO PÚBLICO, titular da ação 
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penal pública incondicionada, se viu na contingência de apresentar Contrarrazões ao recurso da As-
sistente, e que fora habilitada com encargo de lhe auxiliar no processo.” (fl. 1813).

Tratando-se do procedimento escalonado do Tribunal do Júri, sem dúvida é preciso examinar 
a vexata quaestio trazida a julgamento em todas as suas vertentes, pois admitir-se que o Assistente de 
Acusação possa superar a sua condição de supletividade para, confrontando-se ao titular da ação penal 
de iniciativa pública que se manifesta pela conformação a impronúncia, submeter o réu a julgamento 
pelo Tribunal Popular, culminará por afastar por completo a natureza da Assistência, tornando o Assis-
tente parte ex adversa do Parquet, na medida em que sustentariam teses totalmente divergentes.

É por essa razão que é pressuposto de admissão da sua legitimação recursal que o Ministério 
Público se quede inerte, ou seja, não se manifeste, deixando transcorrer in albis o prazo para impug-
nação da decisão de impronúncia, o que não se verifica no caso ora em julgamento, no qual o órgão 
ministerial com atuação efetiva no exercício da sua atribuição, não vislumbrou elementos para propo-
situra de eventual recurso.

Como ministra Francisco de Assis do Rêgo Monteiro, “sem embargo de reconhecer a grande 
contribuição que algumas vezes trazem os assistentes ao processo, no descobrimento da verdade real, 
somos forçados a declarar, também, por outro lado, que não poucas vezes, suas teses têm encontra-
do resistência por parte do órgão da acusação oficial. Sim, e isto por que o Ministério Público, não 
defende interesse particular, senão o da efetiva aplicação da lei. Pouco lhe interessa, seja o acusado 
condenado ou absolvido. O que lhe vale é que seja a justiça triunfante. Fiscal da Lei que é, não pode 
o Ministério Público, atuar em processo qualquer, com paixão, com interesse, com sentimentos in-
compatíveis com a grandeza da missão, e, por isso, deixados a acusação privada!” (Curso de Direito 
Processual Penal. Rio de Janeiro: Forense, 1999, pág. 417).

No tocante ao Habeas Corpus nº. 102/085/RS, objeto de intenso debate na Suprema Corte 
e também na Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça, por 
ocasião do julgamento do recurso de Apelação da Embargada, não desconhece esse Relator que o 
Supremo Tribunal Federal reconheceu que a legitimidade do Assistente de Acusação não é afastada 
quando o titular da ação penal não interpõe recurso da decisão que absolve o réu, bem como quando 
o próprio órgão ministerial pugne a sua absolvição, com fundamento no enunciado sumular 210 da 
respectiva Corte.

A eminente Relatora, Ministra Cármen Lucia, contudo, deixou claro que a inércia restou im-
plementada em razão de o Ministério Público ter deixado transcorrer in albis o prazo recursal, como 
se depreende do seguinte trecho dos debates:

“A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) – Mas houve inércia quanto ao re-
curso.” (sic).
(...)
“O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Mas que inércia? A inércia pelo inciso LIX do art. 
5º da Constituição Federal é quanto a propositura.” (sic).
A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (RELATORA) - Ele deixou passar in albis o prazo 
do recurso. Daí a superveniência do recurso.” (sic).

O Ministro Ricardo Lewandowski, nos mesmos debates, deixa assente que apenas no caso de 
inércia poderá haver essa substituição no polo ativo recursal, ex vi:

“O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – (...) Ante a inércia do Ministério Públi-
co, a ação não se despubliciza, ela continua sendo ação penal pública, só que o cidadão toma o lugar 
do agente do Estado, dentro dos parâmetros constitucionais”. (sic).
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Como bem explica Hugo Nigro Mazzilli:

“Antes de mais nada, cumpre conceituar o que seja inércia ministerial: por inércia deve-se entender 
a falta de manifestação do membro do Ministério Público dentro do prazo da lei, ou seja, o órgão 
ministerial omite-se, ao deixar simultaneamente de dar denúncia, de requisitar novas diligências im-
prescindíveis ao oferecimento da denúncia, ou de requerer, fundamentadamente, o arquivamento do 
inquérito policial. 
(...)” (O Promotor natural, o controle da inércia do Ministério Público e as diligências requisitadas no 
inquérito policial http://www.revistajustitia.com.br/artigos/ddcc59.pdf).

No caso vertente, como já declinado em linhas anteriores, o Parquet manifestou-se expressa-
mente nos autos pela não interposição de recurso, não havendo o que se falar em transcurso in albis 
do prazo recursal de modo a indicar desídia do órgão ministerial.

Com razão, portanto, o eminente Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra, Relator do 
voto vencido, ao afirmar, acerca da manifestação ministerial nos presentes autos, que:

“Desenganadamente tal manifestação não pode ser equiparada aos casos de inércia, omissão ou silên-
cio ministerial que possa legitimar a atuação autônoma dos assistentes. 
Muito ao contrário, além de se dar por ciente da decisão que impronunciou os Réus, o representante do 
MINISTÉRIO PÚBLICO, como já dito, manifestou expressa intenção de não recorrer, circunstân-
cia bem diferente das hipóteses em que o ‘dominus litis’ se faz silente, omisso e inerte.
Não por outra razão, os julgados que reconhecem a possibilidade de atuação recursão autônoma do 
Assistente se reportam ao silêncio, inércia ou omissão do Órgão ministerial, situação absolutamente 
diversas da que se encontra delineada nestes autos.” (fl. 1811)

Assim, não se constata no caso ora em julgamento ter sido o Parquet desidioso ou inerte - 
deixando transcorrer in albis o prazo recursal sem qualquer manifestação -, de modo que tornasse o 
Assistente de Acusação parte legítima para interpor o recurso de Apelação. Ao contrário, o órgão mi-
nisterial com atuação em primeiro grau manifestou-se expressamente pela manutenção da sentença 
hostilizada, não podendo ser considerado negligente apenas porque não formou o seu convencimento 
de acordo com o entendimento da Assistente de Acusação pela interposição do recurso, de modo a 
admitir-se que a sua Assistente atue em descompasso com o entendimento adotado pelo dominus littis 
no tocante ao interesse de agir recursal.

Reconhecer, no caso vertente, frise-se, por parte legítima a Assistente de Acusação – e aqui 
não se está realizando, e nem se poderia fazer, qualquer juízo de valor acerca das razões íntimas desta 
-, é autorizá-la a sair de uma atuação supletiva à atuação ministerial, para alçá-la a titular da ação 
penal de iniciativa pública, violando ao quanto disposto no art. 129, I, da Constituição da República, 
toda vez que houver divergência entre o Ministério Público e o Assistente quanto ao interesse recursal 
expressamente manifestado pelo titular da demanda.

Não se pode perder de vista, como define Aury Lopes Jr, que “o assistente de acusação é uma 
parte secundária, acessória, contingencial, pois o processo independe dele para existir e se desenvol-
ver”. (Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2019, pág. 567). 

No mesmo sentido Renato Brasileiro de Lima registra que “diversamente daqueles, que são 
considerados partes principais, necessárias, o assistente da acusação é tido como parte desnecessária, 
ou seja, contingente, chamado por alguns de parte adjunta ou parte adesiva.” (Manual de processo 
penal: volume único. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pág. 1343).

É salutar trazer a lume, ainda, as manifestações da douta Procuradoria de Justiça acerca da matéria:
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“Compulsando o caderno processual, depreende-se que, não obstante o Ministério Público tenha ma-
nifestado expresso desinteresse em recorrer da decisão combatida (f. 1570), a assistente da acusação 
lançou mão da via recursal para ver pronunciados os Apelados.
A doutrina e jurisprudência majoritárias admitem legitimidade do assistente da acusação para recorrer 
nos casos em que o Parquet queda-se silente, entendimento por nós compartilhado.
No caso dos autos, no entanto, o órgão do Ministério Público não foi omisso ou desidioso. Ao revés, 
posicionou-se expressamente pela manutenção da impronúncia, posicionamento reiterado em suas 
contrarrazões (1.643/1650).
Veja-se, ainda, que o art. 28 do CPP, ao tratar do requerimento de arquivamento de inquérito policial 
pelo Ministério Público, não confere a vítima o direito de intervir para ver modificado o entendimento 
ministerial, evidenciando-se, com isso, que a busca do jus puniendi é privativa daquele órgão. A inter-
venção subsidiária só é admitida, repita-se, em caso de omissão.” (Parecer nº. 3.658/2016, no recurso 
de Apelação, fls.1769/1770).

“No mérito, há que lhe dar provimento, pelos motivos já delineados no Parecer nº. 3.658/2016, acostado 
às fls. 1.766/1776, quando esta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo não conhecimento 
do apelo manejado pela assistência de acusação por faltar-lhe legitimidade, entendimento acolhido 
pelo eminente Desembargador Pedro Augusto Costa Guerra ao proferir o voto divergente.” (Parecer 
nº. 3.594/2018, nos Embargos de Nulidade, fl.1918)

Desse modo, os Embargos de Nulidade devem ser acolhidos para desconstituir o Acórdão 
rescindendo e, não conhecer da Apelação interposta pela Assistente de Acusação.

Em razão do acolhimento dos Embargos de Nulidade, resta prejudicada a análise dos Embar-
gos Infringentes, opostos com fundamento no voto vencido do eminente Desembargador Lourival 
Almeida Trindade que negou provimento ao recurso de Apelação, haja vista tratar-se de matéria re-
lativa ao mérito, não conhecido em face do reconhecimento da preliminar de ilegitimidade de parte 
no presente Acórdão.

Ante todo o exposto, vota-se pelo ACOLHIMENTO dos presentes Embargos de Nulidade 
para desconstituir o Acórdão rescindendo e NÃO CONHECER da Apelação interposta pela As-
sistente de Acusação, por ilegitimidade de parte, julgando-se prejudicados os Embargos Infrin-
gentes opostos às fls. 2025/2049 e 2050/2065-v, nos termos expendidos ao longo deste Acórdão.

*****
(TJBA – Agravo em Execução Penal nº 8037732-29.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Crimi-
nal – Primeira Turma Criminal. Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Julgado em 
03/02/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AGRAVANTE CONDENADO EM TRÊS AÇÕES 
PENAIS DISTINTAS A PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. POSTERIOR UNIFI-
CAÇÃO DAS REPRIMENDAS PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS LAPSOS TEMPORAIS 
E OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEP. INDEFERIDO O PLEITO DEFENSIVO 
DE RETIFICAÇÃO DE ATESTADO DE PENA, PARA EXCLUIR DOS CÁLCULOS A 
PENA DE DETENÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. INACOLHIMENTO.
DECISÃO COMBATIDA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM A JURISPRU-
DÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES, NO SENTIDO DE QUE O ART. 111 DA LEI N. 
7.210/1984, NÃO FAZ A DISTINÇÃO PRETENDIDA PELO AGRAVANTE, DEVENDO 
SER CONSIDERADAS CUMULATIVAMENTE TANTO AS PENAS DE RECLUSÃO 
QUANTO AS DE DETENÇÃO PARA EFEITOS DE FIXAÇÃO DOS LAPSOS TEM-
PORAIS E OBTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS NA EXECUÇÃO, PORQUANTO AMBAS 
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SÃO PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, E, PORTANTO, CONFIGURAM SAN-
ÇÕES DA MESMA ESPÉCIE.
RECURSO IMPROVIDO.
No caso, o agravante foi inicialmente condenado nos autos da Ação Penal nº º 0098009-
71.2005.8.26.0050, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por 
ter praticado o crime previsto no art.155, §4º, III e IV, do Código Penal, ocorrido em 
02.12.2005;
Posteriormente, restou condenado nos autos da Ação penal n.º 0500614-
49.2019.8.05.0039, às penas de 01 ano e 03 meses de detenção pela prática do crime 
previsto no art.129, § 9º, do CP, e às penas de 08 anos e 06 meses e 26 anos e 04 meses 
e 04 dias de reclusão, em regime fechado, por ter cometido, respectivamente, os deli-
tos do art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 e art. 217-A, caput, e §1º, na forma do art. 69, ambos 
do CP, ocorridos em 01/04/2010;
A terceira condenação, nos autos da Ação penal nº 0501863-35.2019.8.05.0039, lhe foi im-
posta a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por ter 
praticado o crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ocorrido em 02/02/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal nº 8037732-
29.2021.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante Thiago Oliveira Gomes, 
e como Agravado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Crimi-
nal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Agravo, nos termos 
do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre Agravo em Execução Penal interposto por Thiago Oliveira 
Gomes, representado pelo Defensor Público, Dr. Cláudio Piansky M. G. da Costa, em face de decisão 
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador, Dr. 
Fábio Falcão Santos, nos autos do Processo nº 2000043-04.2019.8.05.0039, que indeferiu o pedido de 
retificação de atestado de pena, não excluindo a pena de detenção para fins de cálculo de liquidação de 
pena e fixação dos lapsos temporais para obtenção dos benefícios da LEP (decisão recorrida inserida 
no ID 21028915; recurso de agravo- ID 21028912).

Em suas razões de inconformismo, argumenta a defesa o equívoco da decisão judicial, ao ar-
gumento de que o art. 33 do Código Penal veda a unificação das penas de reclusão e detenção quando 
o regime inicial a ser fixado em razão da soma vier a ser o fechado. Defende a separação das repri-
mendas, porquanto de naturezas distintas, requerendo a procedência do recurso, para excluir a pena 
de detenção para fins de progressão de regime e livramento condicional. (ID 21028912).

O Ministério Público do Estado da Bahia apresentou contrarrazões pelo provimento do recur-
so, para que seja realizada a unificação da pena de detenção somente quando houver a progressão de 
regime do condenado para o semiaberto. (ID 21028913).

O juízo de origem manteve a decisão recorrida (fl. 20, ID 21028914).
Em parecer, o nobre Procurador de Justiça se manifestou pelo improvimento do agravo (ID 22516001).



217

REVISTA BAHIA FORENSE

VOTO

O recurso é tempestivo, e estão presentes os demais pressupostos e fundamentos para seu 
julgamento de mérito.

Sustenta o agravante a impossibilidade de unificação entre as reprimendas de espécies diver-
sas, pelo que requer a retificação do atestado de pena, com a exclusão da pena de detenção para fins 
de progressão de regime e livramento condicional.

No caso em análise, o Agravante foi inicialmente condenado nos autos da Ação Penal nº 
0098009-71.2005.8.26.0050, à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, por ter pra-
ticado o crime previsto no art.155, § 4º, III e IV, do Código Penal, ocorrido em 02.12.2005;

Posteriormente, restou condenado nos autos da Ação penal n.º 0500614-49.2019.8.05.0039, às 
penas de 01 ano e 03 meses de detenção pela prática do crime previsto no art.129, § 9º, do CP, e às pe-
nas de 08 anos e 06 meses de reclusão e 26 anos, 04 meses e 04 dias de reclusão, em regime fechado, 
por ter cometido, respectivamente, os delitos do art. 1º, II da Lei nº 9.455/97 e art. 217-A, caput, e § 1º, 
na forma do art. 69, ambos do CP, ocorridos em 01/04/2010;

A terceira condenação, nos autos da Ação penal nº 0501863-35.2019.8.05.0039, lhe foi imposta 
a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, por ter praticado o crime 
previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha, ocorrido em 02/02/2019.

Sobrevinda a unificação das penas no montante superior a 08 (oito) anos, fixou-se o regime 
prisional fechado para cumprimento inicial da pena privativa de liberdade.

Neste específico caso, deve ser ressaltado que o art. 33 do Código Penal não tem incidência 
na execução penal, para fins de unificação de penas privativas de liberdade objetivando a fixação do 
regime prisional para o seu cumprimento.

Ademais, constata-se que a decisão combatida sobre o somatório das reprimendas com o 
fito de fixação dos lapsos temporais para obtenção dos possíveis benefícios da execução, se encon-
tra em harmonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, no sentido de que o art. 111 da Lei n. 
7.210/1984, que trata da unificação das penas, não faz a distinção pretendida pelo agravante, razão 
pela qual devem ser consideradas cumulativamente tanto aquelas de reclusão quanto as de detenção, 
porquanto ambas são penas privativas de liberdade, e, portanto, configuram sanções de mesma espé-
cie, exatamente como argumentado pelo juízo executório.

Nesse sentido são os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DRO-
GAS. CONTRABANDO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ART. 111 DA 
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. QUANTUM SUPERIOR A OITO ANOS DE PENA. REGIME FE-
CHADO FIXADO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. Agravo a que se nega 
provimento.”. (STF - RHC 181073 AGR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 
27/03/2020, processo eletrônico DJe-081, divulg 01-04-2020, public 02-04-2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AGRAVO 
EM EXECUÇÃO. PRECLUSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS MINISTERIAL. NÃO OCOR-
RÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO PRAZO CORRETO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 111 DA LEI 
DE EXECUÇÃO PENAL. DETERMINAÇÃO DO REGIME É O RESULTADO DA SOMA DAS PENAS. 
REPRIMENDAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO SOMADAS. SANÇÕES DA MESMA ESPÉCIE. RE-
CONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AGRAVO IMPRO-
VIDO. […] 4 Nos termos do art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no 
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo 
resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. 5. 
Cabe ao Juízo da Execução, nos termos do art. 111 da Lei 7.210/84, diante de condenações diversas, 
em um mesmo processo ou não, somar ou unificar as penas impostas ao sentenciado, no intuito de 
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redefinir o regime prisional, não havendo falar-se em reformatio in pejus. [...] (AgRg no HC 520.469/
MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019). 6. As 
reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista 
que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma 
espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça.[...]” (STJ, 5ªT., AgRg nos EDcl no HC 
668301/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.06.2021, DJe 14.06.2021).

Não é diferente o posicionamento que vem sendo adotado por esta Egrégia Corte Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. 
PLEITO DEFENSIVO – EXCLUSÃO DA PENA DE DETENÇÃO DO ATESTADO DE PENA ATÉ A 
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – NÃO ACOLHIMENTO. REPRIMENDAS DE MESMA 
ESPÉCIE - APLICABILIDADE DO ART. 111, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO CONHECI-
DO E IMPROVIDO. 1. O Agravante busca a reforma da decisão que unificou as penas de reclusão e 
detenção impostas. Defende a separação das reprimendas, ao argumento de que possuem naturezas 
distintas, e, por isso, deve ser determinada a suspensão da execução da pena de detenção até que o 
cumprimento desta seja compatível com o da pena de reclusão. 2. O art. 111, da Lei de Execução Pe-
nal, não prevê distinção entre as penas de reclusão e de detenção. Sanções de uma mesma espécie, ou 
seja, privativa de liberdade. Ausência de incompatibilidade. Precedentes dos Tribunais Superiores. 
3 de 4 PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL CLÁUDIA CARVALHO CUNHA DOS SANTOS 
PROCURADORA DE JUSTIÇA 3. No caso, o Agravante foi inicialmente condenado nos autos da 
Ação Penal nº 0506431-87.2014.8.05.0001, pela prática do crime de roubo majorado, sendo-lhe aplica-
da a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Posteriormente, 
restou condenado nos autos da Ação penal n.º 0554813- 72.2018.8.05.0001, em decorrência da prática 
dos seguintes delitos: Receptação- (02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão; 
Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito- (02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão; e Resistên-
cia 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a serem cumpridas em regime inicial fechado, 
tendo sido reconhecida a sua reincidência no feito. 4. Penas unificadas pelo juízo da execução em 10 
(dez) anos, 06 (seis) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias de 
detenção. Fixado o regime prisional fechado, em perfeita consonância com o preceito do art. 111. da 
Lei de Execução Penal. 5. Unificadas as penas, o cálculo dos requisitos temporais necessários à frui-
ção de eventuais benefícios da execução deve pautar-se no somatório das sanções, e não em cada uma 
delas isoladamente. Decisão singular irretorquível. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECI-
DO E IMPROVIDO. (TJBA, AgExPe 8001591-11.2021.8.05.0000, Rel. Desembargadora ARACY LIMA 
BORGES, Primeira Câmara Criminal – Primeira Turma, julgado em 11.05.2021)”.

Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a decisão recorrida.

*****
(TJBA – Revisão Criminal nº 801959-40.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Criminal. Relatora: 
Desa. Ivone Bessa Ramos, Julgado em 28/09/2021).

REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE. PORTE 
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. AÇÃO REVISIONAL FUNDADA NO ARTI-
GO 621, INCISO I, DO CPP.
PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PROVAS JÁ ANALISADAS NA VIA ORDINÁ-
RIA NO INTUITO DE DEMONSTRAR SUPOSTA INCIDÊNCIA DO PRINCÍ-
PIO DA CONSUNÇÃO. POSSIBILIDADE EXPRESSAMENTE RECHAÇADA 
NA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM ESTEIO NAS PECULIARIDADES 
DO CASO CONCRETO. LATROCÍNIO PERPETRADO MEDIANTE MAIS DE 
VINTE GOLPES DE FACA, TRAZIDA COM O REVISIONANDO DE FORMA 
PRECEDENTE AO DELITO PATRIMONIAL. ARMAS DE FOGO APREEN-
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DIDAS NO DIA SEGUINTE. CONTEXTO FÁTICO DIVERSO. CIRCUNSTÂN-
CIA DE OS ARTEFATOS BÉLICOS CONSTITUÍREM PRODUTO DO DELITO 
PATRIMONIAL INSUFICIENTE À CARACTERIZAÇÃO DO NEXO DE DE-
PENDÊNCIA PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. 
DEMONSTRADO QUE O PORTE ILEGAL DE ARMA NÃO FOI CRIME-
-MEIO UTILIZADO NA PRÁTICA DO CRIME-FIM (LATROCÍNIO). PRECE-
DENTES. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ REFUTADOS NA SENTENÇA. 
INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS 
AUTOS. INADEQUAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES DO STJ.
REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8019159-
40.2021.8.05.0000, na qual figura como Requerente JOÃO BATISTA DA SILVA, constando, como 
decisão revidenda, a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Laje/BA nos 
autos da Ação Penal n.° 0000020-07.0300.0.00.0342.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia em NÃO CONHECER da Revisão Criminal, extinguindo-a sem resolução de 
mérito, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada pelo Sentenciado JOÃO BATISTA DA SILVA, por 
meio de Advogado constituído, visando à reforma da Sentença condenatória proferida pelo MM. Juí-
zo de Direito da Vara Criminal de  Laje/BA nos autos da Ação Penal n.° 0000020-07.0300.0.00.0342 
(Execução Penal n.° 0003981-10.2008.8.05.0271).

Extrai-se da Denúncia (ID 16594798), em breve síntese, que no dia 08.03.2007, por volta das 
20h30, no Sítio Canto Escuro, localidade rural do Cruzeiro, os Sentenciados JOÃO BATISTA DA 
SILVA e Edgar Alves Felisbino imobilizaram e mataram de modo cruel as vítimas Manoel Venâncio 
dos Santos e Jesuíta Nogueira Souza, idosos, mediante vários golpes de faca, a fim de obterem êxito 
na subtração de vários objetos pertencentes ao casal. No dia posterior, os Acusados foram presos em 
flagrante na posse dos objetos pessoais das vítimas e de duas armas de fogo.

Após o regular processamento do feito, teve lugar a prolação de Sentença pelo Juízo da Vara 
Criminal de Laje (ID 16594802), na qual o ora Revisionando restou condenado à pena total de 29 (vinte 
e nove) anos e (02) dois meses de reclusão e ao pagamento de 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa, 
em razão das práticas delitivas previstas no art. 157, § 3.º, do Código Penal (então vigente) e no art. 14 da 
Lei nº. 10.826/2003, c/c o art. 69 do Código Penal, a ser cumprida em regime inicial fechado.

O Édito condenatório transitou em julgado para ambas as partes (ID 16594806).
Na Inicial da presente ação de Revisão Criminal (ID 16594795), o Revisionando alega “que o 

ponto controvertido […] decorre da indevida cumulação material de delitos, olvidando-se o princípio 
da consunção”, “não havendo que se falar em autonomia do delito de porte ilegal de arma de fogo, eis 
que além de tal armamento constituir-se da res furtiva objeto do delito de latrocínio – eis que referida 
arma pertencia a uma das vítimas – ainda consta do caderno probatório que o peticionário fora preso, 
portando tal objeto, dentro do período do flagrante”. Assim, com fundamento no art. 621, inciso I, do 
CPP, postula a desconstituição da Sentença Condenatória, para que seja absolvido do crime previsto 
no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003.
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A Exordial foi instruída com algumas peças do feito de origem.
A Revisão foi distribuída por livre sorteio a esta Desembargadora (ID 16674565).
Instado a manifestar-se, o Exmo. Procurador de Justiça Rômulo de Andrade Moreira opinou 

pela improcedência do pedido revisional (ID 17922483).

VOTO

Assenta-se a presente ação revisional, supostamente, na hipótese do inciso I, última parte, 
do art. 621 do CPP, que admite a desconstituição da coisa julgada quando a sentença condenatória 
for contrária à evidência dos autos. Nesse contexto, pugna o Requerente, em breve síntese, por sua 
absolvição quanto ao crime de Porte Ilegal de arma de Fogo, mediante a aplicação do princípio da 
consunção no caso concreto, a fim de ser o delito do art. 14 da Lei n.° 10.826/2003 absorvido pelo 
crime do art. 157, § 3.º, do Código Penal (então vigente).

Pois bem. A despeito das alegações do Revisionando, não se pode perder de vista que restou 
pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça que a hipótese prevista no inciso I do retrocitado art. 621 
não autoriza a utilização da Revisão Criminal para o reexame de fatos e provas já analisados pela 
Decisão revidenda, vedando-se o seu emprego como se Apelação fosse. Confira-se:

[…] 2. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da 
revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, 
não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, 
consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. [...] (STJ: HC 206.847/SP, Relator: Ministro 
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 25/02/2016, grifos acrescidos)

Frise-se que a contrariedade da Sentença condenatória à evidência dos autos que justifica o manejo 
da Revisão Criminal é apenas aquela manifesta, expressa, evidente, constatável primo ictu occuli, sem a 
necessidade de revólver a valoração do acervo provatório outrora amplamente analisado na via ordinária e 
pelas vias recursais próprias e que gerou o Édito acobertado pelo manto protetivo da coisa julgada.

Não basta, pois, a insurgência do Revisionando contra o entendimento manifestado na Deci-
são, sendo ônus que lhe compete demonstrar o erro de interpretação normativo ensejador da trans-
gressão à legislação penal ou a divergência das conclusões lançadas na Decisão revidenda com a 
prova acostadas aos autos.

No caso trazido ao acertamento jurisdicional desta Corte de Justiça, o Revisionando restringe-
-se a contrastar elementos constantes nos autos, cujo valor probatório já foi ampla e minuciosamente 
sopesado na Sentença condenatória. Todas as questões meritórias, esposadas na presente Revisão 
Criminal, constituem-se alegações rebatidas nos autos de origem.

Isso porque, de forma expressa, o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal de Laje/BA afastou 
a possibilidade de aplicação do princípio da consunção, ao ponderar que “os momentos consumativos 
dos dois crimes são diversos, na medida em que a incolumidade pública foi violada posteriormente 
ao cometimento do delito precedente (Latrocínio), pois os réus traziam consigo as armas de fogo 
pelas ruas, ponde em risco a coletividade”. O Juiz sentenciante ressaltou, ainda, que “o resultado 
agravador morte foi causado mediante a utilização de faca”.

Com efeito, consta das Alegações Finais apresentadas pelo Parquet Estadual (ID 16594801), 
bem como na Sentença objurgada, que o casal de idosos foi surpreendido quando estavam em sua re-
sidência, imobilizados com golpes de “mata-leão” e fios amarrados em seus pés e mãos, após os Réus 
simularem um pedido por comida e água à senhora Jesuíta. Ato contínuo, o Revisionando foi o principal 
responsável pela produção dos golpes fatais, mediante faca, constando dos laudos periciais que a vítima 
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Manoel sofreu 16 (dezesseis) lesões perfuro-incisivas, e a vítima Jesuíta 10 (dez) lesões similares. No 
dia seguinte ao episódio fatídico, foram os Sentenciados presos em flagrante, ainda na posse de diversos 
bens das vítimas, dentre estes 01 (um) revólver calibre 38 e uma espingarda, tipo garruncha.

Ora, o princípio da consunção é verificado quando há uma sucessão de eventos diferentes no 
tempo e no espaço, sendo que, visando evitar-se o bis in idem, um deles, por ser mais amplo e mais 
grave, absorve aquele menos amplo e grave – que opera como meio necessário, ou fase normal de 
preparação ou execução do delito de maior alcance.

Visto isso, consoante bem lançado na Sentença condenatória a quo, a execução do crime de 
Latrocínio restou iniciada e concluída independentemente das armas de fogo, eis que as vítimas foram 
brutal e fatalmente lesionadas pelo Requerente por meio de uma faca, trazida consigo em sua cintura de 
modo precedente ao delito, havendo sido subtraídos vários outros bens dos ofendidos durante a emprei-
tada (tênis, relógios). Ademais, somente no dia seguinte à consumação do Latrocínio foi o Revisionando 
abordado em poder do artefato bélico, em contexto fático, portanto, distinto do crime anterior.

A propósito, malgrado as armas de fogo constituam produto do crime patrimonial, incontes-
tável que, além de haverem sido apreendidas em cenário fático diverso, possuindo o art. 14 da Lei n.° 
10.826, ainda, momento consumativo próprio (vide a modalidade “portar”), o Porte Ilegal de Arma 
não foi crime-meio utilizado na prática do crime-fim (Latrocínio), ausente qualquer relação de subor-
dinação entre esses delitos na hipótese em testilha.

Em outras palavras, no caso sob análise, o Porte Ilegal de Arma de Fogo não se inseriu em 
desdobramento necessário à consecução do Latrocínio, inexistindo nexo de dependência entre as 
condutas, razão pela qual o princípio da consunção, assim como concluiu o Magistrado primevo – e 
cuja decisão não foi contestada pelo Revisionando em momento oportuno e por conduto de recurso 
próprio –,é inaplicável na espécie.

Nessa linha intelectiva repousa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no 
sentido de que a incidência do princípio da consunção se mostra plausível apenas quando demonstra-
da a dependência entre as condutas, admissível o concurso material quando comprovada a autonomia 
entre elas, senão veja-se:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PER-
MITIDO 1. DELITOS PRATICADOS EM CONTEXTO FÁTICO DISTINTO. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 2. ORDEM DENEGADA. 1. A conduta de 
portar arma ilegalmente é absorvida pelo crime de roubo, quando, ao longo da instrução criminal, 
restar evidenciado o nexo de dependência ou de subordinação entre as duas condutas e que os delitos 
foram praticados em um mesmo contexto fático, incidindo, assim, o princípio da consunção. 2. In casu, 
a instrução probatória apurou que o paciente encontrava-se portando arma como forma de se precaver 
de confrontos com desafetos de outras quadras da cidade e que não tinha a intenção de praticar o de-
lito de roubo. E mais, a abordagem pelos policiais em outro local da cidade, que resultou na prisão do 
paciente, dera-se em razão de atitude suspeita por parte do acusado e outro e não porque estavam apu-
rando o delito de roubo, ficando evidente a distinção de contexto fático e a autonomia entre as condutas 
criminosas. 3. Habeas corpus denegado. (STJ - HC 178.561/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 13/06/2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO E LA-
TROCÍNIO TENTADO. CRIME PRATICADO CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS MEDIANTE 
UMA SÓ AÇÃO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. CRIME DE RECURSO PROVIDO. PRIN-
CÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITO DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. POS-
SIBILIDADE. GARRUCHA.22. APREENSÃO LOGO APÓS A PRÁTICA DOS CRIMES CONTRA 
O PATRIMÔNIO. DEPENDÊNCIA CONFIGURADA. DELITO PRATICADO NO MESMO CON-
TEXTO FÁTICO. AGRAVO PROVIDO. 1. Não obstante configurado concurso formal impróprio, e não 
concurso material, quando praticado os crimes de roubo e latrocínio tentado em um mesmo contexto 
fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, inexiste reflexo na dosimetria da pena, por ser 
idêntica à regra do concurso material, nos termos do art. 70, segunda parte, do CP. 2. Aplica-se o prin-
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cípio da consunção ao crime de porte ilegal de arma de fogo e aos delitos contra o patrimônio ocorridos 
no mesmo contexto fático, quando presente nexo de dependência entre as condutas, considerando-se o 
porte crime-meio para a execução do roubo e do latrocínio tentado. 3. Não incide a Súmula 7/STJ quan-
do os fatos se encontram delimitados pelo acórdão recorrido, sendo necessária nova valoração jurídica 
da prova, e não reexame fático-probatório, uma vez que a conduta do réu se apresenta incontroversa. 
4. Agravo regimental provido para redimensionar a pena. (STJ - AgRg no AREsp 1395908/MG, Rel. 
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019)

Destaque-se, ainda, julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIME. LATROCÍNIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERA-
ÇÃO SUPRIMIDA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO LATRO-
CÍNIO. PORTE DE ARMA COMPROVADO APENAS QUANTO AO RÉU EVERSON COM A 
ABSOLVIÇÃO DA RÉ MICHÉLI. PENAS RATIFICADAS. 1. Condenação dos réus pelo delito de la-
trocínio confirmada porque comprovado que eles abordaram a vítima em via pública, a fim de subtrair 
seus bens, mediante violência exercida pelo uso de arma fogo, tendo o réu Everson desferido disparos 
que atingiram a vítima e ocasionaram a sua morte. 2. Inviável a desclassificação do fato para o delito de 
homicídio, eis que comprovado o animus furandi somado ao animus necandi com que agiram os acu-
sados. 3. No que concerne ao delito de porte de arma de fogo, autorizada apenas a condenação de Ever-
son por tal delito. Hipótese em que não há provas seguras e conclusivas de que a acusada Michéli tenha 
portado ou transportado a arma, condutas que lhes foram imputadas na inicial. 4. Inviável o reconhe-
cimento da participação de menor importância em favor dos réus Michéli e Rafael, pois no crime de 
roubo praticado com arma de fogo, tendo os agentes conhecimento da utilização de tal artefato, todos 
respondem, de regra, pelo resultado morte, o qual se encontra dentro do desdobramento causal normal 
do crime, contribuindo todos para o fato típico, tampouco vingando a tese da cooperação dolosamente 
distinta. Precedentes do STJ. 5. Consumada a morte da vítima, não há falar em tentativa de latrocínio. 
Súmula 610 do STF. 6. Os delitos de latrocínio e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimi-
da pelos quais o acusado Everson foi condenado são autônomos e possuem momentos consumativos 
distintos, pelo que inviável a aplicação do princípio da consunção, na espécie, em que o acusado prati-
cou o latrocínio dois dias antes de ser flagrado portando a arma de fogo, já em outro município. 7. Penas 
corretamente aplicadas de forma fundamentada nos elementos dos autos, dentro do discricionarismo 
legalmente regulado conferido ao magistrado, e em observância aos critérios de necessidade e sufici-
ência para a prevenção e a reprovação do delito, não comportando alteração. 8. Inviável a isenção da 
pena de multa, expressamente cominada no tipo penal, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 
Ademais, por serem os acusados os únicos responsáveis pelo pagamento, a sua fixação não implica 
em violação ao princípio da intranscendência. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO 
DEFENSIVO PROVIDO EM PARTE. (TJRS - Apelação-Crime, Nº 70079286217, Quinta Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cristina Pereira Gonzales, Julgado em: 06-02-2019)

Outrossim, cabe transcrever excerto do brilhante pronunciamento exarado pelo Exmo. Procu-
rador de Justiça Rômulo de Andrade Moreira (ID 17922483):

[…] Ademais, observa-se que o requerente, após a prática delitiva (latrocínio - art. 157, § 3º, do Código 
Penal), somente foi capturado no dia seguinte, já em outro local, conforme se constata no próprio in-
terrogatório do autor em Juízo (evento 16594800 - pág. 08). Na ocasião da prisão, o requerente estava 
portando as armas de fogo, subtraídas da casa das vítimas (evento 16594805 - pág. 02), o que ensejou 
sua condenação também pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº. 10.826/2003.

Depreende-se dos autos que o latrocínio não foi o crime-fim, como apontou o requerente na inicial, 
tampouco pode se afirmar que o contexto fático do delito de porte de arma de fogo era o mesmo da 
prática delitiva prevista no art. 157, § 3º, do Código Penal.

Como se sabe, o princípio da consunção pode “ser empregado quando o conjunto fático-probatório 
apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que 
o segundo absorveria o primeiro.” O que não é, definitivamente, a hipótese dos autos.
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Ora, o crime de latrocínio, que vitimou o casal Manoel Venâncio dos Santos e Jesuíta Nogueira Souza, 
foi praticado por meio de vários golpes de faca, detalhadamente relatado pelo próprio requerente no 
evento 16594800 (pág. 07/12), durante o seu interrogatório em juízo.

Assim, não há falar-se que o porte de arma de fogo (delito posterior) foi um ato preparatório, nem um 
meio necessário para a prática do latrocínio (suposto crime-fim, como erroneamente afirma o reque-
rente na exordial).

Além disso, nem sequer o contexto fático era o mesmo, porquanto as armas de fogo somente foram en-
contradas com o requerente no dia seguinte, em outra localidade. Portanto, os crimes são autônomos, 
praticados em momentos distintos, inexistindo uma relação de interdependência e subordinação entre 
os delitos. […]

A presente Revisão Criminal, portanto, não passa da tentativa de que esta Corte de Justiça 
proceda à nova análise do arcabouço probatório que subsidiou, de forma contundente, a condenação 
do Revisionando. Tal investida deve ser repudiada por este Tribunal por atentar contra a segurança 
jurídica, contra o bom e regular desempenho da jurisdição, contra o devido processo legal e contra a 
autoridade das decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada.

Ante todo o exposto, considerando que os fundamentos elencados na Peça Revisional não se 
amoldam a quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, NÃO SE CO-
NHECE da presente Revisão Criminal, extinguindo-a, pois, sem resolução de mérito.





JURISPRUDÊNCIA CÍVEL
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*****
(TJBA – Direta de Inconstitucionalidade nº 8019784-45.2019.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relato-
ra: Desa. Gardênia Pereira Duarte, Julgado em 27/10/2021).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 2.016/2017 DO MU-
NICÍPIO DE JEQUIÉ. ESTABELECIMENTO DE TETO MÁXIMO PARA A 
COBRANÇA DE TARIFAS AOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO DE ES-
GOTAMENTO SANITÁRIO PELA CONCESSIONÁRIA EMBASA. LEI DE 
INICIATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL. NORMA QUE DISCIPLINA E IM-
PÕE REGRAS REFERENTES À FORMA DE COBRANÇA DO SERVIÇO DE 
ESGOTO, MATÉRIA TIPICAMENTE ADMINISTRATIVA, CUJA INICIATI-
VA COMPETE PRIVATIVAMENTE AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICI-
PAL. VÍCIO FORMAL EVIDENTE. PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEIS 
QUE SOMENTE PODE SER DEFLAGRADO PELO ENTE REVESTIDO DE 
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA. ART. 77, INCISO VII, DA CONSTITUIÇÃO 
ESTADUAL DA BAHIA – NORMA DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA - QUE 
ESTABELECE A INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO PARA 
PROPOR A APROVAÇÃO DE LEIS QUE TRATEM DA ORGANIZAÇÃO AD-
MINISTRATIVA E SERVIÇOS PÚBLICOS, QUE IMPLIQUEM AUMENTO 
OU REDUÇÃO DE DESPESAS. PRESENÇA, AINDA, DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE MATERIAL NA REFERIDA NORMA, POR OFENSA AO ART. 
24, § 1º, II DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, AO ALTERAR O 
EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO EN-
TRE O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ E A EMBASA, SEM ESTABELECER PRE-
VISÃO DE OUTRAS FONTES DE CUSTEIO. AÇÃO DIRETA DE INCONS-
TITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, RECONHECENDO-SE A 
INCONSTITUCIONALIDADE TOTAL DA LEI Nº 2.016/2017 DO MUNICÍPIO 
DE JEQUIÉ EM DECORRÊNCIA DE AFRONTA ÀS REGRAS INSCULPI-
DAS NOS ARTS. 1º, §2º, ART., 2º, INCISO V, ART. 24, §1º, INCISO II, E O ART. 
77, INCISO VII, DA CARTA ESTADUAL. AÇÃO PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONA-
LIDADE Nº 8019784-45.2019.8.05.0000, em que figuram, como autor, MINISTÉRIO PÚBLI-
CO DO ESTADO DA BAHIA, e, como requerido, MUNICÍPIO DE JEQUIÉ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Plenário deste Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, à unanimidade, em julgar procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade 
da Lei Municipal nº 2.016/2017, do Município de Jequié, por evidente violação aos arts. 1º, §2º, art., 
2º, inciso V, art. 24, §1º, inciso II, e o art. 77, inciso VII, todos da Constituição do Estado da Bahia.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO 
DO ESTADO DA BAHIA, impugnando a validade da Lei Municipal nº 2.016/2017, do Município de 
Jequié, em face do comando constitucional esculpido nos arts. 1º, §2º, art., 2º, inciso V, art. 24, §1º, 
inciso II, e o art. 77, inciso VII, da Carta Estadual.
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Alega que a norma questionada, ao fixar teto máximo para a cobrança de tarifas aos usuários 
do serviço público de esgotamento sanitário pela concessionária EMBASA, viola diversos princípios 
da Administração Pública.

 Aponta que a norma padece de vício de iniciativa (inconstitucionalidade formal orgânica) e 
ainda vício material (inconstitucionalidade nomoestática) quando deixar de observar o equilíbrio eco-
nômico-financeiro exigido a partir do contrato celebrado entre a Concessionária de Serviço Público e 
a Administração Municipal.

Desenvolvendo seus argumentos nessa linha de intelecção, pede a procedência da ação.
A Câmara Municipal de Jequié manifestou-se através de seu presidente pela improcedência da 

ação, ID 5682736.
 O Prefeito de Jequié e a Procuradoria do Estado da Bahia manifestaram-se pela procedência 

da ação, ID 5943503 e 6073595, respectivamente.
 Parecer do Procurador-Geral da Justiça pela procedência da ação, ID 6166117.

VOTO
 
A ação sob exame impugna a validade da Lei Municipal nº 2.016/2017, do Município de Jequié, 

em face do comando constitucional esculpido nos arts. 1º, §2º, art., 2º, inciso V, art. 24, §1º, inciso II, 
e o art. 77, inciso VII, da Carta Estadual.

Eis o conteúdo do diploma legal questionado:

“Art. 1º - Fica o Município de Jequié, quando da entabulação de contrato administrativo e/ou 
do programa com embasamento em gestão associada com outro ente público para prestação de 
serviços de saneamento básico (esgotamento sanitário) a estimular teto máximo de 40% (quaren-
ta por cento) para cobrança de tarifa e/ou preços públicos aos seus usuários incluindo pessoas 
físicas e jurídicas em relação a tais serviços de esgotamento sanitário, calculados em função da 
produção de esgoto.
Parágrafo Único: O cálculo supracitado deverá excepcionalmente ser feito em razão da leitura au-
ferida pelo medidor de ligação de esgoto sanitário que obrigatoriamente cada imóvel carecerá ser 
instalado conforme artigo 58 do regulamento da EMBASA.
Art. 2º - O contrato administrativo e/ou contrato de programa a ser firmado pelo Poder Concedente 
com a Concessionária de Serviços Públicos, deverá seguir normas constantes do Plano Municipal 
de Saneamento Básico, bem como de regulamento próprio em que sua estrutura de remuneração 
e cobrança dos serviços públicos de saneamento básico deverá levar em consideração os fatores 
abaixo descritos, inclusive para fins de modicidade tarifária, (instituição de subsídios para pescas 
de baixa renda), sempre observando equilíbrio financeiro do contrato.
I. Categorias de usuários distribuídas por faixas ou quantidades crescentes de utilização ou de consumo;
II. Custo mínimo para disponibilidade de serviço em quantidade e qualidade adequada;
III. Capacidade de pagamento dos consumidores; IV. Coleta, transporte, tratamento e disposição 
final de resíduos.
Art. 3º - O Poder Executivo Municipal regulamentará, por decreto, no prazo de 90 (noventa) dias o 
objetivo desta Lei.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Registre-se e Publique-se
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, EM 05 DE JULHO DE 2017”.

Como bem apontado pelo Procurador-Geral da Justiça, a pretensão merece acolhida.
O processo legislativo disciplinado na Constituição da República constitui um amplo conjunto 
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de normas de reprodução obrigatória no âmbito dos Estados-membros, tendo em conta o princípio da 
simetria contido no artigo 25, § 1º, da Carta Política Federal.

Nessa linha de argumentação, é imperiosa a observância do modelo legislativo federal em 
sede estadual, especialmente no tocante às hipóteses de reserva de iniciativa, elemento de promoção e 
proteção da separação de poderes, princípio de natureza fundamental e ao qual se vinculam compul-
soriamente todos os entes políticos da Federação.

Este o entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI COMPLEMENTAR Nº 469, DE 
19.08.2008, DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS À 
LEI COMPLEMENTAR Nº 93, DE 03.11.1993 (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO ES-
TADUAL). MODIFICAÇÕES NO ÂMBITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. LEI DE AUTO-
RIA DO GOVERNADOR. INICIATIVA RESERVADA. SEPARAÇÃO DE PODERES. ORGANI-
ZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. SUCUMBÊNCIA. 
MATÉRIA PROCESSUAL. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DO MINISTÉRIO
1. A iniciativa reservada de lei é a que confere somente a titulares específicos a proposição legis-
lativa sobre determinada matéria, com a exclusão de qualquer outra autoridade ou órgão que não 
detenha legitimidade constitucional para tal ação. Decorre ela da cláusula de exclusividade ins-
crita na própria Constituição Federal e também diretamente do princípio da separação de poderes 
(art. 2º, CF), sendo, portanto, norma de processo legislativo de reprodução obrigatória pelas ordens 
jurídicas parciais (art. 25, CF). A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e domi-
nante no sentido de que as normas instituídas na Constituição Federal que conferem iniciativa re-
servada de lei devem ser necessariamente observadas pelos Estados-membros, independentemente 
da espécie normativa envolvida. Nesse sentido: ADI 5.087-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; ADI 
3.295, Rel. Min. Cezar Peluso; ADI 4.154, Rel. Min. Ricardo Lewandowski...” (ADI 4142, Relator(a): 
ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 20/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 
DIVULG 21-02-2020 PUBLIC 26-02-2020).

Esse caráter simétrico conferido ao processo legislativo no seio de todas as esferas federativas 
é reforçado no âmbito municipal, uma vez que, além dos comandos previstos na Constituição Federal, 
as Leis Orgânicas das Comunas sujeitam-se aos preceitos contidos na respectiva Constituição Esta-
dual (artigo 29, CF, c/c artigo 55, Constituição da Bahia).

Por conseguinte, não está o legislador local autorizado a fugir dos parâmetros processuais 
determinados pelos constituintes federal e estadual, sob pena dos atos por ele editados incidirem em 
grave vício de inconstitucionalidade formal e violarem o princípio da separação de poderes.

No caso em tela, de fato, a Câmara de Vereadores de Jequié contrariou essa estrutura simétrica 
do processo legislativo e editou ato que atenta contra a Constituição da Bahia.

Em primeiro lugar, a usurpação de iniciativa do Poder Executivo fere diretamente o Princípio 
da Separação dos Poderes.

O artigo 77, inciso VII, da Carta Estadual impõe que o projeto de lei sobre organização ad-
ministrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de despesas, somente pode ser 
apresentado ao Poder Legislativo por iniciativa do Chefe do Poder Executivo. Em razão do princípio 
da simetria, conforme visto, essa regra é de observância obrigatória em sede municipal.

 A jurisprudência do STF é uníssona sobre projeto de lei de iniciativa privativa do chefe do 
executivo em matéria de organização administrativa e serviços públicos:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 5.127/2015. MU-
NICÍPIO DE VOLTA REDONDA. OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIO-
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NADO NOS VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL. PROCESSO LEGISLA-
TIVO. INICIATIVA PRIVATIVA. PODER EXECUTIVO. SERVIÇOS PÚBLICOS.
1. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que compete ao Chefe do Poder 
Executivo a iniciativa de leis que interfiram na gestão de contratos de concessão de serviços públicos.
2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em 
honorários advocatícios.
3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, 
do CPC/2015” (ARE 1075713 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado 
em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 03-08-2018 PUBLIC 06-08-2018).

Assim, o Poder Legislativo do Município de Jequié ao aprovar projeto de lei por iniciativa 
parlamentar que dispõe sobre a redução do percentual da tarifa de esgoto para a cobrança pelo serviço 
de esgotamento sanitário, no valor máximo de 40%, violou às escancaras a Constituição do Estado da 
Bahia e incidiu em inconstitucionalidade formal.

A norma objurgada incide também em vício de inconstitucionalidade material, haja vista que 
a Câmara Municipal de Jequié não dispõe de competência para modificar ou alterar as condições da 
concessão do serviço público de esgotamento sanitário na municipalidade.

Tendo em vista que o esgotamento sanitário trata-se de um serviço público fornecido a partir 
do regime de concessão, a concessionária, pessoa jurídica de Direito Privado que detém a concessão 
do serviço público, o explorará e se remunerará mediante cobrança de tarifas dos usuários e condições 
fixadas pela Administração Pública, nestes casos, representada unicamente pelo Poder Executivo, 
titular do serviço público.

Por conseguinte, a alteração do contrato de concessão firmado é essencialmente ato de gestão 
administrativa e não pode estar sujeita à ingerência direta do Poder Legislativo. Permitir que a Câ-
mara Municipal de Cruz das Almas interfira desse modo no poder de gestão do Chefe do Executivo 
Municipal viola a reserva de administração, que deriva do princípio da separação dos poderes, pois 
significaria o mesmo que autorizar a administração através de leis, cuidando o varejo da gestão, com 
usurpação de poderes.

A modificação na tarifa de esgotamento sanitário a ser cobrada pelos seus usuários, com o teto 
de 40% em cima da produção de esgoto, é matéria que se refere à organização de serviços públicos, 
ou seja, matéria de reserva de administração, que não cabe intromissão do Poder Legislativo.

Além disso, há um contrato de concessão firmado entre o Município de Jequié e a concessio-
nária Embasa que prevê o percentual de tarifa anteriormente cobrado pelo serviço de esgoto, com 
base na Tabela Tarifária da EMBASA de extensão estadual, aprovada pelo Órgão Regulador compe-
tente. A redução do mesmo percentual, sem prévio estudo de impacto e sem prever qualquer forma de 
compensação, afeta o equilíbrio econômico-financeiro resultante dessa relação jurídico contratual de 
direito administrativo, com a consequente elevação da despesa do Município em termos de responsa-
bilidade pelo reequilíbrio contratual. Desta forma, a norma municipal também viola o art. 24, §1º, inc. 
II, da Constituição do Estado da Bahia.

Sobre o tema, por igual, eis o precedente deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei do Município de Barreiras nº 1.029/2013 que vedou a 
cobrança pela EMBASA de taxa de esgotamento sanitário. Lei de iniciativa da Câmara Municipal 
de Barreiras. A norma impugnada disciplina e impõe regras referentes à forma de prestação e co-
brança do serviço de esgoto, matéria tipicamente administrativa, a qual compete privativamente ao 
Chefe do Executivo Municipal, a sua iniciativa. E assim tem de ser, pois é a Administração Pública 
que, por prestar o serviço, apresenta condições de corretamente dimensionar as consequências 
de eventual alteração no modo de seu fornecimento. Evidenciado está, portanto, o vício formal de 
origem, porque o processo de formação de leis só pode ser deflagrado pelo ente revestido de com-
petência específica, cuja iniciativa exclusiva em determinadas matérias, como dito, está prevista 



231

REVISTA BAHIA FORENSE

constitucionalmente. E, na hipótese vertente, seria o Chefe do Poder Executivo. Assim, a Lei Mu-
nicipal nº 1.029/2013 padece do vício formal de iniciativa, por usurpação da competência reservada 
exclusivamente a esse Poder, nos termos do art. 77, inciso VII, da Constituição Estadual da Bahia 
– norma de reprodução obrigatória - que estabelece a iniciativa privativa do Poder Executivo para 
propor a aprovação de leis que tratem da organização administrativa e serviços públicos, que im-
pliquem aumento ou redução de despesas. Vislumbra-se, ainda, a inconstitucionalidade material 
da referida norma, tendo em vista que macula o art. 24, § 1º, II da Constituição do Estado da Bahia 
ao alterar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado entre o Município de Barreiras 
e a EMBASA, sem estabelecer previsão de outras fontes de custeio. Assim, a Lei Municipal nº 
1.029/2013 afronta diretamente o princípio da separação dos poderes, regra esta insculpida no art. 
1º, § 2º e art. 2º, V, ambos da Constituição Estadual, peça essencial de nosso sistema de organiza-
ção e direção das funções públicas, e que, dentre outros objetivos, traduz forma de prevenção de 
arbitrariedades por um dos poderes. Pareceres da Procuradoria Geral do Estado e da Procuradoria 
Geral de Justiça no sentido de acolhimento da presente ação. Ação Direta de Inconstitucionalidade 
julgada procedente, reconhecendo-se a inconstitucionalidade total da Lei Municipal nº 1.029/2013 
em decorrência de afronta às regras insculpidas no art. art. 1º, § 2º, art. 2º, V, art. 24, § 1º, II e art. 
77, VII, todos da Constituição do Estado da Bahia de 1989, confirmando-se a liminar anteriormente 
concedida em todos os seus efeitos. Ação procedente” (TJ-BA – ADI: 0014710- 59.2013.8.05.0000, 
Relator: José Cícero Landin Neto, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 28/04/2015)

Como visto, a norma objurgada padece, igualmente, de vício de inconstitucionalidade mate-
rial, por afronta aos art. 1º, 2º e 24, §1º, inc. II, da Constituição da Bahia.

Ante o exposto, julga-se procedente a ação para reconhecer a inconstitucionalidade da 
Lei Municipal nº 2.016/2017, do Município de Jequié, por evidente violação aos arts. 1º, §2º, art., 
2º, inciso V, art. 24, §1º, inciso II, e o art. 77, inciso VII, todos da Constituição do Estado da 
Bahia. É como voto.

*****
(TJBA – Direta de Inconstitucionalidade nº 8024163-29.2019.8.05.0000. Tribunal Pleno. Rela-
tor: Des. Raimundo Cafezeiro, Julgado em 26/05/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALI-
DADE. LEI N.º 1.138/2018, DO MUNICÍPIO DE CANDEIAS, EDITADA POR 
INICIATIVA DA CÂMARA DE VEREADORES. ARGUMENTO DE USURPA-
ÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECU-
TIVO. VÍCIO FORMAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 55 E 
77, III, VI E VII, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO JUL-
GADA PROCEDENTE.
1. Rejeita-se inicialmente a preliminar de ilegitimidade passiva, por ter sido o polo ati-
vo substituído pelo Chefe do Poder Executivo local, pessoa legitimada a propor a ADI.
2. Afasta-se também a preliminar de incompetência do Juízo, suscitada no opinativo 
do MP, por estar a Lei sendo reputada inconstitucional dos pontos de vista formal e 
material, sendo que quando ao primeiro aspecto o julgamento é perfeitamente viável.
3. No mérito, é notável que o Poder Legislativo local editou Lei de própria iniciativa, 
versando sobre organização administrativa e serviços públicos, e que implica em au-
mento de despesas, contendo obrigações impostas ao Chefe do Poder Executivo.
4. Caracterizada está, portanto, a ofensa a normas da Constituição Estadual, primeira-
mente pela usurpação da competência legislativa do Chefe do Poder Executivo e, com 
isso, violação ao princípio da separação e independência dos Poderes.
5. O ato do Poder Legislativo, ao propor um projeto de Lei cuja iniciativa caberia pri-
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vativamente ao Prefeito, atenta ainda ao princípio da simetria, consagrado na Consti-
tuição Federal e também na Constituição Estadual.
6. Configurada está, portanto, a inconstitucionalidade formal da Lei n.º 1.138/2018, do Muni-
cípio de Candeias.
7. Ação julgada procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tri-
bunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em JULGAR 
PROCEDENTE a Ação Direta de Inconstitucionalidade, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Município de Candeias, contra 

a Lei Municipal n. º 1.138, de 14 de dezembro de 2018, que institui e dispõe sobre o Plano de Aplicação 
dos Recursos do Precatório n.º 0124313-26.2017.4.01.9198 e outros que venham a ser creditados com a 
mesma finalidade denominado Precatório do FUNDEF e dá outras providências.

Narrou o Município que em 14 de dezembro de 2018 a Câmara de Vereadores de Candeias pro-
mulgou a Lei Municipal n.º 1.138, em que institui e dispõe sobre o Plano de Aplicação dos Recursos 
de Precatórios do FUNDEF destinados àquela Municipalidade, cujo valor atualizado é de aproxima-
damente 117.650.000,00 (cento e dezessete milhões, seiscentos e cinquenta mil reais).

Salientou que a referida Lei estabelece em seus arts. 11, 13, 14 e 15, dentre outros, que o per-
centual de 60% do Precatório do FUNDEF, aproximadamente R$ 70.590.000,00 (setenta milhões, 
quinhentos e noventa mil reais), seja aplicado em políticas de valorização dos professores, bem como 
estabelece formas de distribuição (rateio) desses valores entre os professores, coordenadores peda-
gógicos e servidores do suporte técnico administrativo e apoio à docência e integrantes do quadro 
funcional da Rede Municipal de Ensino.

Pontua também que o art. 9º, da referida Lei, disciplina que o percentual de 40% do Precatório 
do FUNDEF deve ser aplicado de acordo com as regras, requisitos e listas de aplicação e investimentos 
definidos nos Anexos do Plano de Aplicação, nos quais é previsto, entre outras obrigações, o bairro ou 
distrito onde devem ser construídas escolas, creches, inclusive com a quantidade, número de pavimen-
tos, de salas, equipamentos que devem integrá-las, dimensão das salas, ar-condicionado, dentre outros.

Esclarece, todavia, que o ato normativo padece de flagrante inconstitucionalidade, em razão 
da afronta aos seguintes artigos da Constituição do Estado da Bahia:

a) Art. 2º, que dispõe sobre o princípio fundamental da separação dos poderes;
b) art. 12, V, que determina a competência do Estado, concorrentemente com a União, para legislar 
sobre direito financeiro e sobre educação;
c) art. 13, que determina que a Administração Pública Direta e Indireta de quaisquer dos Poderes do 
Estado e dos Municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publi-
cidade e eficiência;
d) art. 41, II, cujo preceito é de que são direitos dos servidores públicos civis, além dos previstos na 
Constituição Federal, a irredutibilidade do subsídio e dos vencimentos dos ocupantes de cargo e em-
prego público, ressalvado o que dispõe o art. 37, XV, da Constituição Federal;
e) art. 62, caput, dispõe que os Municípios deverão observar os princípios e as disposições da Cons-



233

REVISTA BAHIA FORENSE

tituição Federal e da Constituição Estadual que sejam atinentes ao orçamento público e à fiscalização 
contábil, orçamentária, operacional e patrimonial;
f) art. 77, II e VII, os quais dispõem que são de iniciativa privativa do Governador d Estado os proje-
tos que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, 
autárquica e funcional ou aumento de remuneração, assim como os projetos que tratam da organização 
administrativa e dos serviços públicos que impliquem aumento ou redução de despesa.

Entende, assim, que estão caracterizados vícios formais e materiais no referido diploma legal, 
cujas inconstitucionalidades devem ser afastada pelo TJBA, notadamente em razão da afronta ao 
princípio da separação dos Poderes, na medida em que a Câmara de Vereadores usurpou a competên-
cia privativa do Chefe do Poder Executivo local.

Salienta que segundo as regras traçadas na Constituição Estadual e também na Constituição 
Federal, é flagrantemente inconstitucional que a Câmara de Vereadores de Candeias elabore projeto 
dispondo sobre aumento de remuneração dos servidores, pois foi exatamente isso que fizeram quando 
produziram espécie legislativa, determinando o rateio do FUNDEF-PRECATÓRIO entre os profes-
sores, coordenadores pedagógicos e servidores do suporte técnico-administrativo, apoio à docência e 
integrantes do quadro funcional da rede municipal de ensino.

Diante de tais informações e outros fundamentos descritos na Exordial, sentiu-se a parte Acio-
nante motivada a requerer uma tutela que inicialmente determinasse a suspensão dos efeitos produzi-
dos pela Lei Municipal n.º 1.138/2018, até resolução final da lide.

Pugnou, no mérito, pela procedência da Ação, com a confirmação da decisão liminar even-
tualmente deferida, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.138/2018.

Despacho proferido sob ID 5344736 determinou, nos termos do art. 134, da Constituição Estadu-
al, que a parte Autora se manifestasse sobre a sua ausência de legitimidade para a propositura da Ação.

Emenda à Inicial foi então apresentada sob ID 5401637, no sentido de requerer a substi-
tuição do polo ativo da Demanda, passando a figurar o Prefeito de Candeias, Sr. Pitágoras Alves 
da Silva Ibiapina.

Decisão de ID 5649873 deferiu o pedido formulado liminarmente, no sentido de suspender a 
eficácia da Lei Municipal n.º 1.138/2018, integralmente, até instrução do Feito.

A Câmara de Vereadores de Candeias prestou esclarecimentos (ID 5985358), informando ini-
cialmente que a Constituição Federal de 1988, notadamente no art. 60 do ADCT, preconizado pela 
Emenda 14, determina a obrigatoriedade do pagamento de, no mínimo, 60% dos recursos do FUN-
DEF aos professores.

Salienta, assim, que a finalidade máxima do FUNDEF, criado pela Emenda 14 à Constituição 
Federal de 1988, é, sem dúvida, o professor e demais profissionais do suporte pedagógico.

Salienta que foi com o objetivo de instituir um mecanismo de financiamento para as políticas per-
manentes de valorização do professor que a Constituição Federal agasalhou e ao mesmo tempo determinou 
que no mínimo 60% tem que ser destinado exclusivamente para pagamento aos profissionais do magistério.

Esclarece, por outro lado, que a Lei n.º 9.424/1996 delineia com clareza a formas e modos de 
composição das receitas que constituem o FUNDEF, além de instituir, em obediência constitucional, 
as suas destinações, que são a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental e a valorização 
do magistério.

O FUNDEF, assim, é comporto por 15% dos recursos da parcela sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal 
e de comunicação – ICMS, devida ao Distrito Federal, aos Estados e Municípios, conforme art. 155, 
II, c/c o art. 158, IV, da CF/1988.

Pontua, desta forma, que a maior parte da fatia da composição das receitas do FUNDEF é, 
em regra, integralizada pelas receitas advindas dos impostos municipais, cabendo à União a respon-
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sabilidade obrigacional de realizar as complementações devidas, sempre que a receita do FUNDEF 
for insuficiente para alcançar o custo aluno qualidade, instituído por ato do Presidente da República, 
executado e divulgado pelo Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE.

Informa, por outro lado, que a aplicação de, no mínimo, 60% dos recursos do FUNDEF, cria-
do pela Lei 9.424/1996, revogada pela Lei 11.494/2007, é um dever, uma obrigação de fazer. Logo, 
portanto, não é dado aos gestores a discricionariedade de aplicar da forma que lhe convir as receitas 
do Fundo, ainda que seja na Educação.

Destaca, desta forma, que é necessário conceber que a destinação dos percentuais estabeleci-
dos só será possível mediante edição de lei local, que guarde no seu conteúdo interno a causa, causa-
lidade, razoabilidade, proporcionalidade e rubrica jurídicas, impessoalidades, em consonância com 
os ditames constitucionais.

Salienta, por fim, que tramita na Câmara Federal um projeto de Lei que tornará pacífica a dis-
cussão, inclusive com potencial de perda do objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, 
isso porque o PL n.º 5.733/2019 já tramitou por algumas Comissões e prevê expressamente que 60% 
das verbas oriundas do FUNDEF sejam repassadas aos profissionais do ensino.

Diante de tais informações, pugna pela improcedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
O Estado da Bahia interveio no Feito, através da sua Procuradoria-Geral (ID 6535960), ar-

guindo preliminarmente que o Município de Candeias não detém legitimidade ativa para deflagrar 
processo abstrato de controle de constitucionalidade, mas apenas o Prefeito que, no particular, sequer 
subscreveu a Petição Inicial.

Defendeu, no mérito, que estamos diante da hipótese de inconstitucionalidade chapada (fla-
grante), primeiramente pela ofensa ao princípio da separação dos poderes, inscrita no art. 2º, V, da 
Constituição do Estado da Bahia, na medida em que a Câmara Municipal usurpou competência pri-
vativa do Chefe do Poder Executivo local, fixando no art. 9º, II, da Lei 1.138/2018, regra sobre como 
deveria ser feita a utilização de 40% dos recursos do FUNDEF.

Salienta, de igual modo, que houve malferimento a regra de iniciativa do processo legislativo, 
que deveria no presente caso ser exclusivamente do Chefe do Poder Executivo, conforme dispõem os 
arts. 12 e 57, caput e § 1º, da Constituição Estadual.

Noticia que a Câmara de Vereadores do Município de Candeias, ao editar Lei dispondo sobre 
remuneração dos professores, coordenadores pedagógicos, servidores do suporte técnico-adminis-
trativo, apoio à docência e integrantes do quadro funcional da rede municipal de ensino, usurpou a 
iniciativa do processo legislativo que é matéria reservada ao Chefe do Poder Executivo local.

Esclarece que a Lei Municipal n.º 1.138/2018, noutro giro, cria o Plano de Aplicação dos recur-
sos do Precatório do FUNDEF destinado ao Município de Candeias e estabelece em seus arts. 11, 13, 
14 e 15, entre outros, que 60% desta receita seja aplicado em políticas de valorização dos professores, 
bem como estabelece formas de distribuição (rateio) desses valores entre professores, coordenadores 
pedagógicos, servidores de suporte técnico-administrativo e apoio à docência e integrantes do quadro 
funcional da Rede Municipal de Ensino.

Discorre, porém, que os recursos recebidos a título de Precatórios do FUNDEF não podem 
custear nenhuma espécie de remuneração a profissionais de ensino, segundo entendimento dos Ór-
gãos de Controle Externo, devendo apenas ser investidos na manutenção e desenvolvimento do ensi-
no, de forma que os valores sejam investidos na realização da melhoria da rede municipal.

Diante de tais razões, pede que seja o processo extinto, sem resolução de mérito, ou, caso su-
perada a preliminar, que seja, no mérito, julgado procedente.

O Ministério Público apresentou o Parecer n.º 186/2020 (ID 6751892), suscitando inicialmente 
preliminar de incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para apreciação do mérito no 
tocante à alegada inconstitucionalidade material.
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Segundo as informações ali constantes, o requerimento destes autos é de declaração de incons-
titucionalidade da Lei Municipal nº 1.138/2018, do Município de Candeias por suposta violação aos 
arts. 2º, V; 12, I e IX; 13, caput; 34, §4º; 41, II; 62, caput; 77, II e VII da Constituição Estadual da Bahia.

Salienta, todavia, que o parâmetro de controle adequado para a questão é o art. 60, do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias, que não é uma norma de reprodução obrigatória em âmbito estadual.

Aponta, por outro lado, que o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Funda-
mental e de Valorização do Magistério – FUNDEF foi criado pela Emenda Constitucional n.º 14/96, 
regulamentado pela Lei n.º 9.424/96 e pelo Decreto n.º 2.264/97, tendo vigorado até 2006, quando foi 
substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB.

Narra que em razão da Ação Civil Pública 1999.61.00.050616-0, proposta pela Procuradoria 
da República do Estado de São Paulo, restou reconhecido que alguns entes da Federação fazem jus 
à complementação de valores que foram pagos a menor pela União, entre os anos de 1998 e 2006. 
Com o trânsito em julgado da referida Ação, em 2018 os recursos começaram a ser repassados para 
os Estados e Municípios.

Pontua, assim, que a análise do mérito da presente ADI, neste ponto, perpassa necessariamen-
te pela análise do art. 60, do ADCT, bem como da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o 
que é incompatível com o controle abstrato de constitucionalidade em âmbito estadual, desde quando 
o TJBA é competente para julgar e processar ação direta de inconstitucionalidade de atos normativos 
estaduais e municipais, sendo o parâmetro de controle a Constituição Estadual.

De acordo com as razões do Parecer, não cabe aos Tribunais de Justiça Estaduais o controle 
concentrado de constitucionalidade de leis e demais atos normativos estaduais e municipais em face 
da Constituição Federal, salvo nos casos de normas de reprodução obrigatória.

Prossegue ainda informando que no caso em comento há mais um agravante que impossibilita 
o prosseguimento do Feito. O art. 60, do ADCT, teve a sua redação alterada pela Emenda Constitu-
cional n.º 53/2006, ou seja, o parâmetro foi revogado antes mesmo da propositura da presente Ação. 
Salienta também que é remansosa a jurisprudência da Corte Constitucional em ter como requisito a 
contemporaneidade entre a tramitação da Ação e a norma constitucional supostamente violada, sendo 
admissível a utilização de norma revogada como parâmetro se a redação tivesse sido alterada no curso 
da Demanda, mas não em momento anterior.

Esclarece, ainda sob este tópico, que a questão da subvinculação de 60% do valor do precató-
rio para pagamento dos profissionais da educação é objeto da Arguição de Descumprimento de Pre-
ceito Fundamental nº 528, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, que teve seu julgamento virtual 
iniciado em 03 de abril de 2020, mas no momento está suspenso em razão do pedido de vista do Min. 
Ricardo Lewandoski.

Neste diapasão, na eventualidade da preliminar de incompetência não ser acolhida, sugere ao 
menos a suspensão do presente feito até a definição da matéria pelo Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao argumento de vício formal, opina o Parquet pela procedência deste pleito.
Sob este aspecto, esclarece que é indiscutível no Brasil que o processo legislativo disciplina-

do pela Carta Magna constitui um amplo conjunto de normas de reprodução obrigatória no âmbito 
dos Estados-membros, tendo em conta o princípio da simetria contido nos arts. 25, § 1º, da Carta 
Política Federal.

Seguindo esta linha de argumentação, informa que é imperiosa a observância do modelo 
legislativo federal em sede estadual, especialmente no tocante às hipóteses de reserva de iniciativa, 
elemento de promoção e proteção da separação de poderes, princípio de natureza fundamental e ao 
qual se vinculam compulsoriamente todos os entes políticos da Federação.

Pontua que esse caráter simétrico conferido ao processo legislativo no seio de todas as esferas 
federativas é reforçado no âmbito municipal, uma vez que, além dos comandos previstos na Cons-
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tituição Federal, as Leis Orgânicas das Comunas sujeitam-se aos preceitos contidos na respectiva 
Constituição Estadual.

Por conseguinte, não está o legislador local autorizado a fugir dos parâmetros processuais 
determinados pelos Constituintes federal e estadual, sob pena dos atos por ele editados incidirem em 
grave vício de inconstitucionalidade formal e violarem o princípio da separação dos poderes.

Aponta, assim, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica ao reconhecer a 
competência dos Municípios para legislar, de forma suplementar, sobre assuntos de interesse local, 
desde que não infrinjam leis estaduais ou federais.

Finaliza o seu opinativo informando que a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 
1.138/2018 é incontestável, ao dispor sobre a utilização do precatório referente a valores do FUNDEF, 
na medida em que não compete ao Município transbordar os limites das normas gerais que dispõem 
sobre as diretrizes e bases da educação nacional, pois cabe ao Ente legislar, em caráter suplementar, 
unicamente para adequar as leis estaduais e federais às peculiaridades e interesses locais.

Conclui, deste modo, que ao estabelecer que 60% dos valores percebidos seriam subvincula-
dos aos profissionais do magistério de Candeias, invadiu competência privativa da União, conforme 
art. 22, XXVI, da Carta Magna, c/c o art. 55, da Constituição Estadual.

Sugeriu, assim, que seja preliminarmente acolhida a tese de incompetência do Tribunal de 
Justiça Estadual para julgar o mérito da Demanda e, no mérito, com relação ao vício formal de inicia-
tiva, que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 1.138/2018, por violação 
ao art. 22, XXVI, da Carta Magna, c/c o art. 55, da Constituição Estadual.

Antes de passar ao julgamento da presente ADI, determinei que a parte Autora se manifes-
tasse sobre as preliminares suscitadas pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público, sendo então 
apresentada a Petição de ID 8254104.

Sobre a preliminar de ilegitimidade ativa, informou o Prefeito de Candeias que promoveu 
emenda à Exordial (ID 5401637), tendo requerido a substituição do polo ativo da Demanda, para que 
passasse a figurar como Autor o Chefe do Poder Executivo Municipal.

Com relação a preliminar de incompetência, suscitada pelo Ministério Público, esclarece que 
quando a Carta Magna fala de controle de constitucionalidade de norma municipal, o faz levando 
em consideração o parâmetro da Constituição Estadual, tendo competência para o julgamento desta 
inconstitucionalidade o próprio Tribunal de Justiça.

Dito isto, acrescenta que no Supremo Tribunal Federal não é possível lançar mão do controle 
concentrado de constitucionalidade para que nesse caso possa questionar a inconstitucionalidade 
de norma municipal, tendo competência para julgar apenas a inconstitucionalidade de lei ou de ato 
normativo federal ou estadual, bem como ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo federal. Dito isto, não há possibilidade do STF ser o juízo munido de competência da 
presente ação.

Entende, deste modo, que não restam dúvidas sobre a competência do TJBA para processa-
mento e julgamento desta Ação Direta de Inconstitucionalidade.

VOTO

Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Prefeito de Candeias, contra a 

Lei Municipal n. º 1.138, de 14 de dezembro de 2018, que institui e dispõe sobre o Plano de Aplicação 
dos Recursos do Precatório n.º 0124313-26.2017.4.01.9198 e outros que venham a ser creditados com a 
mesma finalidade denominado Precatório do FUNDEF e dá outras providências.
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Defende, a parte Autora, que a Lei em comento contém vícios formais e materiais, estando, pois, 
eivada por inconstitucionalidade, não podendo continuar a produzir efeitos no ordenamento jurídico.

A Câmara de Vereadores de Candeias prestou esclarecimentos (ID 5985358), informando ini-
cialmente que a Constituição Federal de 1988, notadamente no art. 60 do ADCT, preconizado pela 
Emenda 14, determina a obrigatoriedade do pagamento de, no mínimo, 60% dos recursos do FUN-
DEF aos professores.

Salienta, assim, que a finalidade máxima do FUNDEF, criado pela Emenda 14 à Constituição 
Federal de 1988, é, sem dúvida, o professor e demais profissionais do suporte pedagógico.

Entende, assim, que a Lei cumpre todos os requisitos formais e materiais, hipótese que deve 
motivar a improcedência da Ação.

O Estado da Bahia, intervindo no Feito, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa. Defendeu, 
no mérito, que estamos diante da hipótese de inconstitucionalidade chapada (flagrante), primeiramen-
te pela ofensa ao princípio da separação dos poderes, inscrita no art. 2º, V, da Constituição do Estado 
da Bahia, na medida em que a Câmara Municipal usurpou competência privativa do Chefe do Poder 
Executivo local, fixando no art. 9º, II, da Lei 1.138/2018, regra sobre como deveria ser feita a utiliza-
ção de 40% dos recursos do FUNDEF.

A Lei também seria, segundo as suas razões, inconstitucional por ter havido vício de inicia-
tiva, desde quando a Câmara Legislativa local teria usurpado a competência privativa do Chefe do 
Poder Executivo.

O Ministério Público, por seu turno, defende inicialmente a tese de incompetência do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, do ponto de vista material, na medida em que a insurgência da parte 
Autora decorre de inconstitucionalidade de Lei local em face do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, notadamente art. 60, que não é de reprodução obrigatória pelos Municípios.

Desta forma, a competência para julgamento deste tópico seria do STF e não do Tribunal de 
Justiça Estadual.

Opina, por outra vertente, pelo acolhimento do pedido relativo a inconstitucionalidade por 
vício formal da Lei Municipal, face à usurpação de iniciativa pela Câmara Legislativa, desde quando 
a competência no presente caso seria do Chefe do Poder Executivo.

Sugeriu, assim, que seja preliminarmente acolhida a tese de incompetência do Tribunal de 
Justiça Estadual para julgar o mérito da Demanda e, no mérito, com relação ao vício formal de inicia-
tiva, que seja declarada a inconstitucionalidade formal da Lei Municipal n.º 1.138/2018, por violação 
ao art. 22, XXVI, da Carta Magna, c/c o art. 55, da Constituição Estadual.

Dito isto, antes de passar ao exame do mérito, cumpre-me apreciar as prefaciais suscitadas 
pelo Estado da Bahia e pelo Ministério Público.

Preliminar – Ilegitimidade ativa do Município de Candeias.

Afasto esta preliminar, pois, conforme Petição de ID 5401637, foi a Inicial emendada, para o 
fim de substituir o polo ativo da relação processual, que passou a ser integrado pelo Prefeito de Can-
deias, este sim legitimado a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade, na forma do art. 134, VII, 
da Constituição do Estado da Bahia.

Preliminar – Incompetência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

Como bem pontuado pelo Parquet, em seu Parecer, a presente Demanda ataca a Lei Municipal 
1.138/2018 em razão de supostos vícios formais e materiais, sendo, portanto, duas as vertentes de estudo.
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Conforme razões expressas por todos os integrantes da lide, dentre os quais o Estado da Bahia, 
o Ministério Público e a própria parte Autora, ao menos do ponto de vista formal a presente Demanda 
é resolúvel em face da Constituição Estadual, inexistindo, sob este aspecto, a alegada incompetência 
do Tribunal de Justiça Estadual.

Sendo plenamente viável o estudo da Demanda sob o aspecto formal do processo legislativo 
municipal, impõe, no presente caso, o afastamento da tese de incompetência desta Corte ou mesmo 
de necessidade de suspensão do andamento do Feito.

Ante o exposto, considerada a análise dos aspectos formais da Lei Municipal, opto por rejeitar 
a preliminar de incompetência.

Do mérito.

Adentrando ao mérito da Demanda, cumpre-me inicialmente transcrever parte do diploma 
legal impugnado, para que então passemos ao exame do possível vício de iniciativa e ofensa ao prin-
cípio da separação de independência dos Poderes.

Eis o teor da norma:

LEI MUNICIPAL Nº 1.138/2018
De 14 de dezembro de 2018
“Institui e Dispõe sobre o Plano de Aplicação dos Recursos do Precatório n.º 0124313-
26.2017.4.01.9198 e outros que venham ser creditados com a mesma finalidade denominado de 
Precatório do FUNDEF e dá outras providências.”
A CÂMARA MUNICIPAL DE CANDEIAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e 
em conformidade com a Lei Orgânica Municipal, promulgada em 05 de abril de 1990,
DECRETA:
CAPÍTULO I
Dos Conceitos Básicos e Finalidades
Art. 1º – Fica instituído, no âmbito da Rede Municipal de Ensino, o Plano Municipal de Aplicação das 
Receitas orçamentária, de origem dos precatórios de número e outras que venham a ser creditadas 
procedentes da Ação Judicial 0124313-26.2017.4.01.9198 e outras ações com a mesma finalidade em 
desfavor da União, reclamando as diferenças de valores relativos as complementações devidas para 
composição das receitas do Fundo de Manutenção e desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valo-
rização dos Profissionais da Educação – FUNDEF.
(omissis)
Art. 9º - Os valores das Receitas líquidas, do que dispõe as alíneas a e c do inciso I do art. 5º, denomi-
nadas Receitas Líquidas e Receitas Provisionadas, respectivamente, serão assim distribuídas:
I – 60% (sessenta por cento) dos totais das receitas líquidas, denominados Precatórios FUNDEF, as-
sim, compreendido, serão aplicados, de acordo com as regras e requisitos definidores contidos no Plano 
de Aplicação, instituído por esta Lei;
II – 40% (quarenta por cento) dos totais das receitas líquidas, denominados Precatórios FUN-
DEF, assim compreendido, serão aplicados, de acordo com as regras, requisitos e listas de apli-
cações e investimentos definidos nos anexos de acordo com o Plano de Aplicação, instituído 
por esta Lei;

Mais adiante, a partir do art. 11, a Lei Municipal traça a forma de aplicação e percentuais 
respectivos, dos recursos oriundos do Precatório do FUNDEF, inclusive sobre a distribuição entre os 
vários profissionais do magistério daquela localidade.

A análise do texto normativo não deixa dúvidas de que trata-se de Lei de iniciativa parlamen-
tar, o que pode ser facilmente constatado no documento de ID 5199239.
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A leitura do ato normativo, por outro lado, revela que se trata de Lei de iniciativa da Câmara 
Municipal de Candeias, criando obrigações que recairão sobre o Poder Executivo local.

Diante de tal constatação, convenço-me de que razão assiste à parte Autora, ao suscitar a in-
constitucionalidade da Lei Municipal n.º 1.138/2018, por vício de iniciativa, face à previsão do art. 77, 
VII, da Constituição do Estado da Bahia, cujo teor cito a seguir:

Art. 77 - São de iniciativa privativa do governador do Estado os projetos que disponham sobre:
(omissis)
III - matéria tributária e orçamentária;
(omissis)
VI - criação, estruturação e competência das Secretarias e demais órgãos da administração pública;
VII - organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de despesas.

Importante ressaltar que a referida norma constitucional disciplina que o Projeto de Lei 
versando sobre a organização administrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou 
redução de despesas, somente pode ser apresentado ao Poder Legislativo por iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo.

Trata-se, pois, de norma de observância obrigatória pelo Ente Municipal, em razão do princípio 
da simetria, estatuído pelo art. 55, da Constituição Estadual, nos seguintes termos:

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.

Diante de tal cenário, resta claro que o Presidente da Câmara Municipal de Candeias extrapolou 
a sua competência legislativa, ao propor Lei que seria obrigatoriamente de iniciativa privativa do Chefe 
do Poder Executivo local.

Note-se, por outro lado, que ao ser usurpada a competência legislativa, caracterizou-se tam-
bém a ofensa ao princípio da separação e independência dos poderes no âmbito municipal, ante o 
malferimento da regra dos arts. 8º e 10, da Constituição do Estado da Bahia, in verbis:

Art. 8.º O Município, dotado de autonomia política, administrativa e financeira, reger-se-á por lei or-
gânica e pela legislação que adotar, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal e 
nesta Constituição.
(omissis)
Art. 10. São Poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, exercido pela 
Câmara Municipal, e o Executivo, exercido pelo Prefeito.

É de concluir, portanto, a Câmara de Vereadores de Candeias contrariou a estrutura simétrica 
do processo legislativo, ao editar ato que atenta frontalmente a Constituição Estadual, notadamente o 
quanto previsto nos arts. 55 e 77, III, VI e VII, citados.

Partilhando deste mesmo entendimento:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDIÇÃO DE LEI MUNICIPAL DE INICIATI-
VA RESERVADA AO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL CONFIGURA-
DO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 55 E 77, INCISOS III, VI E VII DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO 
DA BAHIA. AÇÃO PROCEDENTE.
É de competência do Chefe do Poder Executivo a iniciativa de Leis concernentes à “organização admi-
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nistrativa e serviços públicos, que impliquem aumento ou redução de despesas”, conforme disposto no 
art. 77, inciso VII, da Carta Estadual.
Verificada a imposição de obrigações, criadas por iniciativa legislativa, que recairão sobre o executivo 
municipal, configurado está o vício formal da lei impugnada, e, de consequência, sua inconstituciona-
lidade, até mesmo em decorrência do princípio da separação do poderes (art. 8º, caput da CE).
Ação Julgada Procedente.
(Ação Direta de Inconstitucionalidade 8001813-81.2018.8.05.0000, Tribunal Pleno, Rel. Des. Rosita 
Falcão de Almeida Maia, DJe 29/05/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO DE LEI ORGÂNICA DO MUNICÍ-
PIO DE CANDEIAS. AUSÊNCIA DE CARÁTER REGULAMENTAR. CABIMENTO DA IMPUG-
NAÇÃO PELA VIA DO CONTROLE CONCENTRADO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITO 
PARA INVESTIDURA NO CARGO DE SECRETÁRIO OU DIRETOR MUNICIPAL. PROJETO 
DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 77, INCISO IV, DA CE/1989. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA RECONHECIDA. INCONS-
TITUCIONALIDADE FORMAL DO DISPOSITIVO IMPUGNADO. AÇÃO DIRETA JULGADA 
PROCEDENTE. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 0001184-83.2017.8.05.0000, Rel. Des. Pilar 
Célia Tobio d e Claro, DJe 13/03/2019)

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DE LEI MUNICIPAL EM 
FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROJETO DE LEI INICIADO PELO LEGISLATIVO 
PARA TRATAR DE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXE-
CUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre as ma-
térias previstas no art. 61, § 1º, inc. II, alíneas a e c, da Constituição da República, sendo esta norma de 
reprodução obrigatória pelos Estados e Municípios.
A Lei Municipal nº 2521/2016, do Município de Cruz das Almas, que dispõe sobre o pagamento do novo 
piso nacional dos guardas municipais e institui o adicional de periculosidade no percentual de 30% 
dos vencimentos, padece de inconstitucionalidade, por violação dos arts. 1º, § 2º, 2º, V da CEBa/1989.
Nem mesmo a sanção do Prefeito à proposição legislativa é capaz de sanar o vício formal de incompe-
tência para iniciar o processo legislativo.
Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade 
0018464-67.2017.8.05.0000, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, DJe 11/10/2018)

Aproveito ainda o espaço deste voto, para citar trecho do voto proferido na Ação Direta de In-
constitucionalidade n.º 8001813-81.2018.8.05.0000, perfeitamente aplicável ao caso concreto, no qual 
a nobre relatora assim finalizou discussão idêntica:

“Por fim, cumpre ressaltar que não se questiona a nobre intenção do Poder Legislativo Municipal ao 
propor lei desta natureza, alertando ao Prefeito Municipal sobre a necessidade de cumprir o percentual 
estabelecido na Lei Federal nº 11.494/2007. Entretanto, é imprescindível que sejam observadas as normas 
relativas ao processo legislativo, sob pena de menoscabar o Estado Democrático de Direito por violação 
de um de seus mais basilares princípios, que é a separação e independência dos Poderes estruturais.

Ademais, como bem ressaltou o ilustre Parquet, no que concerne ao que está materialmente disposto 
na lei municipal, trata-se apenas de uma repetição do que já é previsto atualmente no ordenamento 
vigente, pois o programa FUNDEF – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamen-
tal e de Valorização do Magistério já possui verba originalmente vinculada por força constitucional. 
Assim, em caso da verba não ter sido devidamente repassada, com o descumprimento do percentual 
estabelecido por lei pelo Prefeito (omissis), como alega a Câmara Municipal em sua manifestação, a 
via adequada para efetivar o cumprimento da lei e responsabilizar o Chefe do Executivo pelo ato de 
improbidade que atente contra os princípios da Administração Pública é através da Ação Civil Pública, 
conforme dispõe o art.11 da Lei Federal nº 8.429/92.”
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Com base nos fundamentos aqui expendidos e verificando que efetivamente houve usurpação 
da competência legislativa do Chefe do Poder Executivo, ato que inclusive é atentatório ao princípio 
da separação e independência dos poderes, convenço-me da necessidade de julgar procedente a pre-
sente Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Conclusão.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, voto no sentido de JULGAR PROCE-
DENTES os pedidos formulados na Inicial, para declarar a inconstitucionalidade da Lei n.º 1.138/2018, 
do Município de Candeias, por violação expressa aos arts. 55 e 77, III, VI e VII, da Constituição do 
Estado da Bahia.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8000630-07.2017.8.05.0034. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Silvia Carneiro Santos Zarif, Julgado em 04/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE ALTO RISCO DE 
DESLIZAMENTO PLANAR E QUEDA DE BLOCOS DELIMITADA PELO 
SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL - CPRM. RELATÓRIO NÃO IMPUG-
NADO. CIENTIFICAÇÃO DOS GESTORES. OMISSÃO DO PODER PÚBLI-
CO NA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA A PROTEÇÃO DE DIREITOS 
FUNDAMENTAIS. CABÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES NÃO CA-
RACTERIZADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADOÇÃO DE INTERVENÇÕES 
EMERGENCIAIS E ESSENCIAIS A AFASTAR O ALTO RISCO IDENTIFI-
CADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR 
PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8000630-07.2017.8.05.0034, da Co-
marca de Cachoeira, sendo apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e 
Apelado MUNICÍPIO DE CACHOEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO 
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível contra sentença ID 107697310 proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos 
Cíveis e Comerciais da Comarca de Cachoeira, Bel. JOSÉ AYRES DE SOUZA NASCIMENTO JÚ-
NIOR que julgou improcedentes os pedidos articulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DA BAHIA, em face do MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, alegando a sua omissão ante o alegado imi-
nente risco de deslizamento de terra em área localizada na Ladeira Manuel Victorio, em Cachoeira-BA.

Em suas razões id. 19872805, o Ministério Público aponta que instaurou inquérito civil IDEA 
nº 035.0.208109/2016, solicitando providências do Município para sanar os problemas identificados 
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em relatório técnico elaborado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil, o órgão o ligado ao Go-
verno Federal, onde foram apontadas “diversas áreas do Município com alto e muito alto risco de 
movimentos de massas e enchentes, em especial a região da Ladeira Manuel Victorio como EMER-
GENCIAL, com grau de risco MUITO ALTO, na iminência de sofrer deslizamento planar e queda de 
blocos, sendo aproximadamente 21 (vinte e um) imóveis e 84 (oitenta e quatro) pessoas em situação 
de risco”, e que mesmo após ter sido instado a se manifestar, o Município de Cachoeira, não adotou 
nenhuma providência concreta e suficiente para sanar o problema.

Aponta não estar caracterizada qualquer usurpação da função executiva pelo Poder Judiciário, 
sendo cogente a sua intervenção na situação descrita para combater a inércia ilegal do Município, 
determinando que adote as providências urgentes e necessárias apontadas pelo relatório técnico, ante 
o risco de desabamento frente ao dever constitucional de zelar pela integridade física e a segurança 
dos administrados.

Aduz que o Poder Público Municipal não se desincumbiu sequer de apontar eventual impos-
sibilidade de atendimento à demanda, mantendo-se silente durante toda a investigação ministerial, e 
da mesma forma durante o presente processo, sendo declarado revel.

Alegando que “o Município de Cachoeira, mesmo ciente da situação de risco de desastre, que-
da-se inerte por longo período, coloca em risco o direito constitucional à vida (art. 5º, caput), o direito 
constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput), bem como o postulado 
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III)”, requer seja dado provimento ao 
recurso para julgar procedente a Ação Civil Pública, para condenar o Município de Cachoeira nas 
obrigações de fazer apresentadas nos pedidos principais da ação para adoção das providências para 
contenção dos riscos.

Instado a se manifestar, o Município de Cachoeira não apresentou contrarrazões ao recurso, 
como certificado em id.19872813.

Encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça, foi emitido parecer em 21922352, opinando 
pelo provimento do recurso para julgar procedente a Ação Civil Pública.

VOTO

Como visto, trata-se de apelação cível contra sentença ID 107697310 que julgou improceden-
tes os pedidos articulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, em face do 
MUNICÍPIO DE CACHOEIRA, alegando a sua omissão ante o alegado iminente risco de desliza-
mento de terra em área localizada na Ladeira Manuel Victorio, em Cachoeira-BA, ao fundamento de 
ser defeso ao Poder Judiciário “adentrar em competências de outros Poderes (ainda o que se vê nos 
autos possa ser considerado ofensa à diversos princípios e regras constitucionais)”.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.
Em que pese evidente óbice ao Poder Judiciário em substituir a Administração Pública na 

implementação de políticas públicas, bem como definições e decisões ordinárias de sua competência 
administrativa, é pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de sua intervenção para assegurar 
o cumprimento dos mandamentos constitucionais concernentes a efetivação de políticas públicas, 
diante de quadro de inércia e violação aos direitos da coletividade.

O princípio da separação dos poderes não constitui princípio de natureza absoluta e ilimitada, 
na medida em que as funções estatais se complementam, limitando-se umas às outras, com obser-
vância dos freios e contrapesos das regras constitucionais, visando à realização do bem comum e 
não pode ser utilizado para justificar a violação dos direitos fundamentais de forma indiscriminada, 
somente podendo ser utilizado como escudo da Administração Pública quando sua atuação está em 
regularidade com o disposto na lei.
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Caso contrário, quando a Administração não cumpre com seus deveres constitucionais, não 
apresentando justificativa plausível, o Poder Judiciário é autorizado a corrigir as distorções, para fins 
de restaurar a ordem jurídica violada.

Assim, embora inquestionável a prerrogativa dos Poderes Legislativo e Executivo de formular 
e executar políticas públicas, a possibilidade de proteção judicial dos direitos fundamentais sociais 
quando o Estado se abstém reiteradamente em cumprir com seus deveres constitucionais é plenamen-
te aceita pela jurisprudência pátria a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido:

“A omissão injustificada da administração em efetivar as políticas públicas constitucionalmente defini-
das e essenciais para a promoção da dignidade humana não deve ser assistida passivamente pelo Poder 
Judiciário” (REsp 1.041.197/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 16/09/2009).

“DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA  GRAVO REGIMENTAL EM RECUR-
SO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER 
DISCRICIONÁRIO DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2o, 6o E 144 DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL. 1. O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a 
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário determinar a implemen-
tação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas do Poder 
Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.” (STF - RE 559646 AgR, Relator(a): Min. 
ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 07/06/2011, DJe-120 DIVULG 22-06-2011 PUBLIC 
24-06-2011 EMENT VOL-02550-01 PP-00144)

Saliente-se que, embora a execução da política urbana é prerrogativa do Poder Executivo 
Municipal responsável pela elaboração de programas de intervenção urbanísticas e de proteção e de-
fesa civil, bem como a adoção de medidas necessárias à redução dos riscos de desastre em áreas de 
encostas, nos casos em que se comprove o efetivo risco ao patrimônio, à segurança e à incolumidade 
física de uma determinada coletividade municipal, o Poder Público não pode se furtar em cumprir o 
seu papel constitucional.

Sendo o município revel na presente Ação Civil Pública e tendo o Ministério Público demons-
trado, por meio de laudos do Serviço Geológico do Brasil - CPRM, empresa pública, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia, em id. 19872782, a existência de “muito alto risco” de “Deslizamento 
planar/Queda de Blocos”, em área delimitada de risco com aproximadamente 21 imóveis, alguns com 
alta vulnerabilidade, atingindo cerca de 84 pessoas, mostra-se incontroversa a situação descrita, ca-
racterizando que omissão específica resultante da falta de intervenção na Ladeira Manuel Victorio, 
submetendo moradores e transeuntes a riscos que já foram devidamente detectados.

Considerando que o executivo municipal foi cientificado da situação pelo menos desde 2016, 
conforme se depreende dos documentos id. 19872783, ou seja, há mais de 5 (cinco) anos, fica clara a 
omissão do ente estatal em implementar políticas públicas no sentido de garantir à população da área 
afetada o direito fundamental à vida, à saúde, à moradia, à segurança e qualidade de vida.

Ressalte-se que o próprio executivo municipal apresentou em Inquérito Civil 63/2016, relatório 
técnico referente Portaria de Instauração nº63/2016 em 19872783, no qual reconhece a necessidade de 
implantação de “políticas de controle (...) a fim de coibir a ocupação desta e de outras áreas (...) notifi-
cando construções irregulares para evitar a produção sequenciada de fatores de risco (...) conscienti-
zação da população sobre o descarte de lixo, detritos e esgotos em áreas potencialmente frágeis como 
encostas e canais de drenagem (...) promover campanhas acerca do risco de ocupar áreas de morro 
e que visam impedir intervenções de corte de taludes (...) elaborar projetos para execução de obras 
emergenciais (...) de contenção de talude, inclusive execução de sistema de drenagem das águas super-
ficiais”, sem que trouxesse aos autos qualquer comprovação de qualquer ação neste sentido.
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Com efeito, a Lei Federal 12.608/2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa 
Civil - PNPDEC aduz ser dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a adoção 
das medidas necessárias para redução de riscos. Veja-se:

Art. 2º É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios adotar as medidas neces-
sárias à redução dos riscos de desastre.
§ 1º As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou 
privadas e da sociedade em geral.
§ 2º A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preven-
tivas e mitigadoras da situação de risco.

A conveniência e a discricionariedade do Estado na escolha de políticas públicas têm limites, 
não podendo ser utilizadas como justificativa para o completo abandono da população, moradores 
dessas áreas de risco, à própria sorte.

De acordo com as regras constitucionais, conclui-se que o adequado ordenamento territorial, 
planejamento e controle do uso e da ocupação do solo urbano é serviço imprescindível à preservação 
da incolumidade das pessoas e do patrimônio e, por tal razão, não pode ser tratada pela Administra-
ção com descaso, como se fosse uma faculdade cumprir ou não, não havendo total discricionariedade 
do administrador frente aos princípios basilares da Constituição.

Havendo omissão do Estado no cumprimento de direito fundamental, compete ao Poder Judi-
ciário implementar as medidas cabíveis para a efetivação de tais direitos, não havendo o que se falar 
em violação ao princípio da independência dos poderes.

De outra parte, convém ponderar que as providências requeridas devem se ater àquelas que não 
se sujeitam à avaliação da conveniência ou da oportunidade do agente público, impondo-se a adoção de 
intervenções emergenciais e essenciais a afastar o alto risco identificado no estudo técnico apresentado, 
de forma a garantir a integridade física das famílias moradoras das áreas, intervindo para prevenção dos 
riscos de deslizamento e desabamento garantindo condições mínimas de segurança da população local.

Pelo exposto, na esteira do parecer ministerial, o voto é no sentido de DAR PROVIMENTO 
AO RECURSO, para cassar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a presente ação 
civil pública para condenar o Município a em prazo de 30 dias, proceda a vistoria técnica do local, 
por profissional habilitado com a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART/RT), adotan-
do providências imediatas e necessárias à garantia da integridade física dos moradores da área indicada 
como sendo de alto risco - segundo relatório apresentado pelo Serviço Geológico do Brasil - CPRM 
- procedendo a interdição cautelar dos imóveis comprometidos em sua segurança com a realocação 
provisória das famílias envolvidas, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso.

Condeno ainda o Município na obrigação de, em prazo de 60 dias, sob pena de multa de 
R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, elaborar plano básico de ação e cronograma de ativi-
dades para as obras de segurança essenciais de contenção do talude associado a sistema de drenagem 
superficial de águas pluviais na área indicada de risco da Ladeira Manuel Victorio, tudo sob a respon-
sabilidade de profissionais habilitados, comprovada mediante respectivas Anotação de Responsabili-
dade Técnica (ART/RT), providenciando, caso necessário, a demolição de edificações e o reassenta-
mento dos seus ocupantes, adotando providências para evitar novas ocupações em ações preventivas 
e fiscalizadoras. As obras e atividades essenciais definidas no plano devem ser executadas conforme 
cronograma e em prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, observando as normas aplicáveis às 
ações de Proteção e Defesa Civil.

As multas por eventual atraso no cumprimento das obrigações de fazer determinadas serão 
aplicadas em desfavor do Município, sem prejuízo à responsabilização administrativa, civil e penal 
do Prefeito e Secretário Municipal de Obras e Meio Ambiente.
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*****
(TJBA – Agravo Interno Cível nº 8011313-40.2019.8.05.0000.2.Ag.IntCiv Agravo Interno Cível. 
Relator: Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 28/10/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO 
DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. 
CARÊNCIA DE AÇÃO. AFASTAMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTI-
TUÍDA. INOCORRÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO. LOCAÇÃO DE VEÍ-
CULOS ADAPTADOS PARA REMOÇÃO DE CADÁVERES. ARGUMENTO 
DE QUE A LICITANTE VENCEDORA NÃO CUMPRIA OS REQUISITOS 
DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA E ENQUADRAMENTO FISCAL. EMPRESA 
ENQUADRADA COMO DE PEQUENO PORTE, NA FORMA DA LEI COM-
PLEMENTAR N.º 123/2006. DEMONSTRAÇÃO. CAPACIDADE TÉCNICA 
DEMONSTRADA MEDIANTE ATESTADOS EMITIDOS POR PESSOAS JU-
RÍDICAS PARA AS QUAIS IDÊNTICO SERVIÇO FOI PRESTADO. EDITAL 
E CONTRATO QUE PERMITEM A SUBCONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE 
ADAPTAÇÃO DOS VEÍCULOS. ATESTADOS E PROPOSTA APRESENTA-
DOS SEGUNDO AS NORMAS DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INE-
XISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EM-
PRESA VENCEDORA DO PREGÃO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO 
INTERNO PREJUDICADO.
1. Afasta-se a preliminar de inépcia da Inicial, por ter a Impetrante formulado pedidos 
sucessivos, subsidiários e alternativos, e não incompatíveis entre si, o que é perfeita-
mente viável à luz do art. 326, do CPC.
2. Rejeita-se também a preliminar de carência de ação, por encontrar-se intimamente 
ligada ao próprio mérito da Demanda, pois somente com a análise exaustiva dos fun-
damentos defendidos por todos os litigantes é que chegará à conclusão se efetivamente 
ocorreram ou não vícios no procedimento licitatório.
3. Afasta-se ainda a preliminar de inadequação do procedimento, face à necessidade 
de dilação probatória, pois presentes nos autos elementos informativos suficientes para 
viabilizar a resolução do mandamus, sendo desnecessária a realização de perícia, con-
forme defendido pelo Estado da Bahia.
4. No mérito, a análise do conjunto de informações que foram prestados pela Locadora 
Gontijo EIRELI no momento de sua habilitação no Certame não deixa dúvidas sobre o 
fato de que foram por ela cumpridas as disposições legais que viabilizaram o seu reen-
quadramento como Empresa de Pequeno Porte, o que pode ser devidamente atestado 
por documentos oriundos da Receita Federal, com a chancela do Serviço Federal de 
Processamento de Dados – SERPRO, e da Junta Comercial do Estado da Bahia.
5. A análise das informações produzidas nos autos leva à conclusão de que o vício re-
lacionado ao enquadramento tributário da Gontijo não encontra-se demonstrado nestes 
autos pela ora Impetrante. Contrariamente, encontra-se devidamente esclarecido que o 
seu enquadramento como EPP ocorreu de acordo com as normas tributárias vigentes ao 
início do ano de 2019, que lhe possibilitaram a mudança e a opção pelo Simples Nacional.
6. A análise dos autos revela também que foram juntados pela litisconsorte necessária 
Atestados de Capacidade Técnica emitidos respectivamente pela Polícia Civil do Esta-
do da Bahia e pela Mineradora Mirabela, constando em ambos a informação de que a 
Locadora Gontijo executa serviços de locação de veículos, na forma exigida contratu-
almente, apresentando os serviços prestados um nível satisfatório.
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7. Um detalhe que não pode passar despercebido e que foi utilizado como fundamento 
pelo Estado da Bahia, pela litisconsorte passiva e indicado pelo Ministério Público em 
seu opinativo, é que o Edital do Certame, assim como o contrato dele derivado, contém 
em seus termos a previsão de subcontratação dos serviços de adaptação dos veículos, 
bem como o início da execução e prazo para entrega dos veículos.
8. Deve-se concluir, portanto, que o Edital tem como requisito a especialização em lo-
cação de veículos adaptados ao transporte de cadáveres, mas a adaptação dos veículos 
poderia ser feita em momento posterior, inclusive por empresa subcontratada para este 
fim, muito embora exclua expressamente qualquer responsabilidade do Estado sobre 
essa subcontratação.
9. Revelam ainda os documentos apresentados pela Locadora Gontijo que todas as 
disposições editalícias foram devidamente cumpridas, inclusive com a apresentação 
das providências necessárias à adaptação do veículo, a serem realizadas por empresa 
subcontratada para esta finalidade.
10. Apreciando de forma exauriente todas as questões trazidas pelas partes, seja de 
que ângulo for, houve total cumprimento pela Locadora Gontijo a todas as exigências 
editalícias, hipótese que tornou a sua proposta a mais vantajosa para a Administração 
e a que veio a sagrar-se vencedora do Certame.
11. Pelo mesmo motivo, improcedem as razões defendidas pela ora Acionante.
12. Mostra-se impositiva, por conseguinte, a denegação da segurança.
13. Agravo Interno declarado prejudicado, face à resolução do mérito da Ação Principal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em DE-
NEGAR A SEGURANÇA e em declarar prejudicado o Agravo Interno, e o fazem de acordo com o 
voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela Zetta Frotas Ltda, contra ato atribuído ao 

Secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia e ao Pregoeiro da Diretoria Geral da Secretaria 
da Segurança Pública.

Foi também requerida a citação da Locadora de Veículos Gontijo EIRELI, como litisconsorte 
passiva necessária.

Narrou a Impetrante que a Autoridade apontada como coatora instaurou o Processo Adminis-
trativo n.º 0500170045311, por meio do qual promoveu o Pregão Eletrônico n.º DG-007/2019, tendo 
por objeto a contração de empresa especializada, para locação de 31 veículos para o Departamento de 
Polícia Técnica do Estado da Bahia.

Referida contratação teria por finalidade a locação de veículo de passageiro, adaptado para 
o transporte de cadáveres, carroceria pick-up, motorização mínima 2.0, cabine simples, movido a 
diesel, tração 4x4, direção hidráulica, ar-condicionado, na cor externa/externa e grafismo conforme 
padrão do Departamento de Polícia Técnica – DPT, quilometragem livre, manutenção preventiva e 
corretiva com reposição de peças.
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Pontua que além das características gerais, o documento intitulado Termo de Referência tam-
bém exige que os veículos locados sejam adaptados com a introdução de inúmeras características ali 
descritas, que vão desde alterações no chassi e na carroceria, passando pelo acréscimo de estruturas 
específicas para alcançar-se a finalidade prevista no ato convocatório, até a instalação de sirenes e 
preparação para a recepção de diversos equipamentos de comunicação.

Prossegue informando que, deflagrada a fase externa do procedimento licitatório, sob a mo-
dalidade pregão eletrônico, e iniciada a fase de lances, o sistema acusou a ocorrência de empate entre 
as propostas da Impetrante e da Locadora de Veículos Gontijo EIRELI, litisconsorte passiva, pois a 
referida empresa informou, no momento do credenciamento, estar classificada na categoria de Empre-
sa de Pequeno Porte – EPP, do que decorreu a sua convocação para que apresentasse nova proposta.

Esclarece que após ser apresentada nova proposta pela litisconsorte, no valor de R$ 4.524.000,00, 
sendo ela inferior em apenas R$ 1.000,00 à proposta ofertada pela Impetrante, foi a Locadora de Ve-
ículos Gontijo EIRELI declarada vencedora do Certame.

Segundo as razões da Acionante, quando da apresentação da documentação necessária à com-
provação da regularidade jurídica e capacidade técnica das licitantes, constatou (a) que a litisconsorte 
Gontijo, embora se houvesse declarado empresa de pequeno porte – EPP, inclusive inscrevendo-se 
como tal na Junta Comercial do Estado da Bahia, não preenchia os pressupostos legais indispensáveis 
ao seu enquadramento naquela categoria, não podendo, assim, receber os correspondentes favores 
legais, e; (b) que a documentação por ela ofertada não se afigurava hábil à comprovação de sua ca-
pacidade técnica, eis que a experiência aludida nos atestados que apresentou limita-se à locação de 
veículos comuns de passageiros, sem qualquer adaptação para a finalidade específica perseguida pela 
Administração (locação de veículos de passageiros para o transporte de cadáveres).

Informou a Impetrante que, em razão desses achados, interpôs recurso hierárquico, que, toda-
via, foi improvido, ao duplo argumento de que configuraria excesso de formalismo exigir-se a prévia 
prestação de serviços idênticos àqueles licitados e, quanto a classificação da litisconsorte como EPP, 
por ter a referida empresa declarado o seu enquadramento e, a pedido do Impetrado, demonstrado o 
seu faturamento, com receita bruta abaixo do limite estabelecido no art. 3º, II, da LC n.º 123/2006.

Veio o Recurso administrativo, então, a ser improvido e o objeto do Pregão adjudicado à Lo-
cadora Gontijo.

Entende a Impetrante, porém, que foi totalmente injustificada a decisão ora atacada, que a um 
só tempo julgou improvido o recurso hierárquico, adjudicou o objeto licitado à litisconsorte e homo-
logou o resultado do pregão, pois a Gontijo não teria atendido a todas as exigências editalícias, espe-
cialmente aquela alusiva à comprovação de experiência prévia e também pela vulneração flagrante da 
legislação de regência, em razão do seu equivocado enquadramento como EPP.

Diante de tais fundamentos, sentiu-se a parte Autora motivada a requerer liminarmente a 
suspensão do curso do procedimento licitatório, de modo que se determinasse a sua paralisação 
ou, caso concluído, que fosse sustada a produção de todo e qualquer efeito de eventual contratação, 
caso celebrada.

Pugnou, ao final, pela concessão definitiva da segurança, que seja anulada a decisão adminis-
trativa impugnada, com a consequente desclassificação da litisconsorte passiva e prosseguimento da 
licitação tão apenas com relação às demais licitantes.

Analisando monocraticamente a questão, o Relator que antecedeu a este julgador, deferiu o 
pedido formulado liminarmente, para determinar a paralisação do procedimento licitatório ou, caso 
concluído, que fosse sustada a celebração de contrato com a litisconsorte ou, caso celebrado o contra-
to, que os seus efeitos fossem suspensos (ID 3684841).

Contra o referido ato decisório foi manejado Agravo Interno pelo Estado da Bahia, sob n.º 
8011313-40.2019.8.05.0000.1.AgIntCiv, afirmando a lisura do procedimento licitatório e o fato de que a em-
presa que prestava o serviço em momento anterior era a própria Agravada, de forma precária e defeituosa.
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Segundo as suas razões, caso permanecesse a situação, com a manutenção da Impetrante/
Agravada à frente do serviço de fornecimento de veículos para remoção de cadáveres, estaria em 
verdade ocorrendo o periculum in mora inverso.

Foi apresentada resposta ao referido Agravo Interno, conforme ID 4400255.
Reapreciando a questão, o Relator que a este antecedeu proferiu a decisão de ID 4665023, 

retratando-se do pronunciamento anterior e considerando que a contratação da empresa vencedora 
do Certame e litisconsorte necessária nesta lide seria mais vantajosa para o Estado, hipótese que o 
motivou a revogar a liminar anteriormente concedida.

Contra o referido ato decisório foi manejado o Agravo Interno n.º 8011313-40.2019.8.05.0000.2.AgIn-
tCiv, pela Zetta Frotas Ltda.

Contrarrazões foram ofertadas pelo Estado da Bahia no evento de ID 5554183.
O Recurso ainda encontra-se pendente de julgamento.
A Locadora de Veículos Gontijo EIRELI apresentou contestação (ID 3847632), arguindo ini-

cialmente preliminar de inépcia da Inicial, à medida que a Acionante formulou pedidos incompatíveis 
entre si, sendo o primeiro de nulidade do procedimento licitatório, para logo em seguida requerer o 
prosseguimento do Certame.

Suscitou também preliminar de carência de ação, pois o manejo do writ, no presente caso, serviu 
apenas para a defesa de interesses da parte Autora e não de direitos, hipótese que deveria ensejar a extinção 
do Feito, face à ausência de demonstração do binômio utilidade/necessidade da busca pela via judicial.

Adentrando ao mérito, utiliza-se a litisconsorte passiva das informações prestadas pelas Auto-
ridades apontadas como coatoras, primeiramente para refutar a acusação de ausência de comprovação 
idônea de capacitação técnica da Gontijo.

De acordo com as suas razões, o contrato celebrado em decorrência do Pregão em questão, 
em seu parágrafo 3º, da cláusula primeira, permitiu a subcontratação de parte do objeto, qual seja, 
“a adaptação dos veículos para transporte de cadáveres”, deixando claro que a licitante, para ser ha-
bilitada, não precisava apresentar atestados de capacidade técnica probantes da locação anterior de 
automóveis com tal adaptação, que, no caso, já foi providenciada pela Gontijo.

Esclarece que o objeto principal do Certame foi e é a locação de veículos, sendo a adaptação 
uma mera adequação que, desta forma, dispensava a comprovação da capacidade técnica específica.

Salienta, desta forma, que o fato de não ter apresentado atestados de capacidade técnica pro-
vando a locação de veículos do tipo pick-up, adaptado para o transporte de cadáveres, não a torna 
incapaz de atender ao objeto do Pegão que, na essência, é a locação de veículos, tendo os atestados da 
litisconsorte atendido ao objeto do edital, provando não só a locação de automóveis outros, inclusive 
a própria SSP/BA, adaptados para viaturas, mas também a de pick-ups.

Refuta também a tese de ausência e comprovação, pela Gontijo, da reunião de condições de 
enquadramento na categoria de EPP. Pontua que, segundo a Impetrante, a litisconsorte estaria sendo 
beneficiada ilegalmente pelo privilégio conferido às empresas de pequeno porte, conforme art. 44, da 
Lei Complementar n.º 123/2006, pois o seu balanço contábil do ano 2018, relativo ao exercício de 2017, 
correspondeu a R$ 5.207.938,54, ultrapassando significativamente o valor máximo de R$ 4.800.000,00.

De acordo com as suas razões, apresentou o referido balanço e demais documentos aptos 
à demonstração de sua classificação como empresa de pequeno porte. Ressalta, todavia, que o seu 
enquadramento como empresa de pequeno porte, para os fins do Pregão Eletrônico, foi feito com vi-
gência a partir de 01/01/2019, com base na receita do ano anterior, do calendário 2018, quando o seu 
faturamento foi inferior ao limite legal.

Esclarece que, tendo cumprido as exigências do instrumento convocatório, sagrou-se vence-
dora do Certame, pois comprovado o seu enquadramento como EPP, com base em documentação 
idônea apresentada.
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Fundamentada na tese de inexistência de ato praticado com abuso de poder ou de forma ile-
gal, bem como na inexistência de vícios nos documentos apresentados durante o processo licitatório, 
pugna pela denegação da segurança.

O Estado da Bahia interveio no Feito (ID 3921807), anotando inicialmente que a situação 
do serviço de remoção de corpos no Estado da Bahia encontrava-se precária. Salienta que, segundo 
informações prestadas pela Diretoria Geral da Secretaria da Segurança Pública, devido aos trâmites 
administrativos, não foi possível concluir o processo de licitação do serviço de locação de rabecões, 
entre os meses de maio e junho de 2017, antes do término do contrato anterior, ocorrida em agosto 
do mesmo ano, e por esse motivo tiveram que propor à empresa Zetta Frotas Ltda a continuidade dos 
serviços através do pagamento por indenização, ante a impossibilidade de novo aditivo, por já ter sido 
completado o período máximo legal de 60 meses.

Informaram também que durante a vigência do contrato a empresa descumpriu a cláusu-
la sétima, alíneas ‘b’ e ‘f’, tendo deixado de substituir 4 veículos da frota original de 29, além 
de mais dois reservas, ao argumento de atraso de mais de 90 dias nos pagamentos das faturas 
mensais, hipótese não comprovada, o que fez a Coordenação de Controle Externo da SSP, obe-
decendo a uma notificação do TCE, iniciasse um processo administrativo através da Comissão 
Processante da SSP.

Esclareceram também que durante este intervalo, a Zetta Frotas Ltda iniciou um processo de 
desmobilização de parte da frota de rabecões, através do recolhimento de veículos que apresentaram 
defeitos ou danos mais graves, sob a alegação de ter que enviá-los para reparos no Estado de São Pau-
lo, todavia sem retorno dos mesmos.

Prosseguiu o Estado da Bahia em sua defesa argumentando que por ocasião do procedimento 
licitatório a demanda pelos serviços era suprida pela ora Impetrante, sem o devido respaldo contratu-
al, em razão do seu caráter essencial, sendo os pagamentos realizados por via indenizatória.

Narra que, realizada a disputa, sagrou-se vencedora do Certame a Locadora Gontijo EIRELI, 
com o preço mensal de R$ 150.799,81, tendo logrado êxito na etapa de habilitação, com a apresentação 
de toda a documentação na forma e prazos estabelecidos no Edital.

Salienta, porém, que contra o resultado foi interposto Recurso pela ora Impetrante, ao 
fundamento de que (a) Gontijo teria se beneficiado indevidamente da condição de empresa de 
pequeno porte; e (b) os atestados de capacidade técnica apresentados não comprovariam desem-
penho anterior de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazo com 
o objeto da licitação.

Pontua, porém, que o recurso foi, a seu tempo, processado e julgado improcedente pela autori-
dade superior. Por consequência, a licitação foi homologada e o contrato administrativo firmado com 
a empresa adjudicatária.

Arguiu como matéria defensa a ausência de cabimento do writ, por depender a ação manda-
mental de dilação probatória, notadamente perícia contábil para avaliar o enquadramento na condição 
de EPP e perícia de engenharia ou assemelhada para avaliar o atestado técnico.

Adentrando ao mérito, informa que a adjudicação do objeto do Pregão à litisconsorte decorreu 
do cumprimento de todas as regras do Edital, notadamente através da demonstração de que a empresa 
enquadrava-se como EPP, bem como pelo fato de o instrumento convocatório permitir a subcontrata-
ção dos serviços de adaptação dos veículos, que em verdade constituem pequena parcela (e de menor 
relevância) do objeto contratado. Logo, mostrar-se-ia desarrazoada a decisão de inabilitação da em-
presa em função da pretendida insuficiência dos atestados apresentados.

Diante de tais razões, pugnou pela denegação da segurança pretendida.
Encaminhados ao Ministério Público, retornaram os autos com o Parecer n.º 6.798/2019 (ID 

4213031), salientado inicialmente que o mandado de segurança é tempestivo.
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Opinou em seguida pela rejeição da prefacial de inépcia da Inicial, por incompatibilidade de 
pedidos, pois se tratam de pleitos subsidiários, sendo lícito formular mais de um pedido, alternativa-
mente, para que o juiz acolha um deles, conforme art. 326, caput e parágrafo único do CPC.

Informou em seguida que também deve ser rejeitada a preliminar de carência de ação, face à 
juntada dos documentos de ID 3641083 a 3641098, que visam a comprovação das supostas irregulari-
dades sustentadas pela parte Impetrada. Logo, desnecessária a alegada dilação probatória.

Alcançado o mérito da demanda, narra o Parquet que o procedimento licitatório deve obser-
var os princípios constitucionais aplicáveis à administração pública que estão expressos no art. 37, 
caput e demais normativos da Constituição Federal, destacando-se o princípio da vinculação ao ins-
trumento convocatório, do julgamento objetivo, do sigilo das propostas, do procedimento formal da 
eficácia administrativa e da isonomia.

Esclarece que, com relação aos atestados apresentados pela Licitante Vencedora, cumpre 
observar que foram emitidos pela Polícia Civil do Estado da Bahia (ID 3641083, p. 97) e pela em-
presa Mineradora Mirabela (ID 3641083, p. 98), onde se pode atestar que a mesma executa serviços 
de locação de veículos, inclusive, com contrato que englobou veículos com as especificações exi-
gidas pelo Edital.

Salienta que, ainda que os atestados apresentados se refiram apenas a locação de veículos, é 
possível concluir, da análise do edital combatido, que existe em seus termos previsão de subcontrata-
ção dos serviços de adaptação dos veículos, bem como início da execução dos mesmos e previsão do 
prazo para entrega desses veículos. Prossegue informando que a especialização em locação de veícu-
los adaptados ao transporte de cadáveres é um requisito do edital, contudo a adaptação dos veículos 
poderia ser feita posteriormente.

Traz também em seu opinativo a informação de que a litisconsorte anexou aos autos as pro-
vidências necessárias à adaptação dos veículos, conforme se pode inferir da leitura do documento de 
ID 3847914, p. 1.

Pontuou também que pela análise dos documentos constantes dos autos é possível vislum-
brar a Declaração de Enquadramento de EPP (ID 3847872, p. 1) e a Consulta Optante Simples 
Nacional (ID 3921811, p. 11), que constatam a condição de empresa de pequeno porte da licitante 
vencedora do Certame.

Teceu, assim, comentários sobre a inexistência de violação às normas previstas no Edital, que 
foram observadas tanto pela Administração, quanto pelos Administrados, atendendo ao princípio da 
vinculação ao instrumento convocatório, que norteia os procedimentos licitatórios.

Diante de tais fundamentos, opinou o Parquet pela denegação da segurança.
A Zetta Frota Ltda apresentou manifestação ao opinativo do Ministério Público, conforme 

ID 4819734.
Decisão proferida pela juíza convocada que funcionou nos autos como Relatora, declarou a sua 

suspeição para atuar no presente Feito, que foram em seguida redistribuídos a este Relator (ID 12414242).
Instada a manifestar-se sobre preliminares suscitadas pela litisconsorte necessária e pelo Es-

tado da Bahia, a Impetrante apresentou a petição de ID 13556153, requerendo a rejeição de ambas.

VOTO

Tratam os presentes autos de Mandado de Segurança no qual a Zetta Frotas Ltda pretende 
obter uma ordem que suspenda o curso do processo licitatório relativo ao Pregão Eletrônico n.º DG-
007/2019, anule a decisão administrativa que negou provimento ao seu recurso hierárquico e que 
declarou a litisconsorte Locadora Gontijo EIRELI vencedora do Certame.
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Traz como fundamento o fato de que a litisconsorte vencedora do processo licitatório não cumpriu 
adequadamente todas as regras do edital, notadamente por não ter demonstrado o seu efetivo enquadra-
mento como Empresa de Pequeno Porte e a sua qualificação técnica para o serviço objeto do Pregão.

A litisconsorte Locadora Gontijo EIRELI apresentou contestação, arguindo preliminares de 
Inépcia da Inicial e de carência de ação. Defendeu, no mérito, ter cumprido todas as regras do Edital, 
notadamente as relacionadas à demonstração da qualificação técnica e de seu enquadramento como 
Empresa de Pequeno Porte.

O Estado da Bahia interveio no Feito, arguindo inicialmente preliminar de inadequação do 
procedimento, por ausência de prova pré-constituída, pois a comprovação dos fatos alegados depen-
deria, ao seu entender, de perícia contábil e perícia a ser realizada por especialista em engenharia ou 
assemelhado.

Defendeu, no mérito, o acerto da adjudicação do objeto à litisconsorte Gontijo, pois a referida 
empresa atendeu não apenas o critério relativo ao seu enquadramento como EPP, mas também porque 
o Edital permitia a subcontratação de empresa para adaptação dos veículos.

O Ministério Público apresentou Parecer, opinando pela rejeição das preliminares suscitadas 
pelo Estado da Bahia e pela litisconsorte e, no mérito, pela denegação da segurança, por inexistirem 
no procedimento licitatório os vícios indicados pela Impetrante.

Dito isto, passo ao exame do presente caso.

Preliminar – Inépcia da Inicial.

Como bem pontuado pelo Ministério Público em seu Parecer, a parte Impetrante não formulou 
pedidos incompatíveis entre si, mas pleitos sucessivos e alternativos, o que é perfeitamente viável, por 
expressa disposição do art. 326, do Código de Processo Civil.

Alinhando-me neste momento ao opinativo oferecido pelo Parquet, convenço-me da necessi-
dade de rejeitar a prefacial.

Preliminar – carência de ação.

Prosseguiu a litisconsorte Gontijo informando que não demonstrou-se o interesse processual, 
pois a Impetrante está a defender seus próprios interesses e não direitos propriamente ditos.

Referida prefacial, porém, encontra-se intimamente ligada ao próprio mérito da Demanda, 
pois somente com a análise exaustiva dos fundamentos defendidos por todos os litigantes é que che-
gará à conclusão se efetivamente ocorreram ou não vícios no procedimento licitatório.

Decorre deste fato que efetivamente a Impetrante demonstrou a configuração do binômio ne-
cessidade/utilidade da busca pela via mandamental, pois o deslinde do presente caso necessariamente 
passará pela análise sobre a existência ou não de ato praticado de forma ilegal ou com abuso de poder.

Mostra-se impositivo, neste caso, o afastamento da questão preliminar.

Preliminar – inadequação do procedimento.

Defendeu o Estado da Bahia a necessidade de dilação probatória, para que se possa comprovar 
a efetiva ocorrência dos fatos e fundamentos defendidos na Inicial, notadamente perícia contábil e de 
engenharia, para fins de demonstração sobre o enquadramento da litisconsorte como EPP e da sua 
qualificação técnica.
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Observo, porém, que a Inicial e defesas trazidas por ambas as partes foram instruídas com 
diversos documentos, que são suficientes para o deslinde do Feito, que em verdade será apreciado à 
luz do instrumento convocatório e legislação correlata.

O mandado de segurança, desta forma, afigura-se como instrumento perfeitamente viável, não 
estando demonstrada a sua inadequação, tampouco ausência de prova pré-constituída apta a viabili-
zar o seu desfecho.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

Do mérito.

Adentrando ao mérito, esclareço inicialmente que o mandado de segurança é um remédio cons-
titucional, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei 12.016/2009, 
que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou ha-
beas data, contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder, imputado à autoridade pública ou agente 
de pessoa jurídica em exercício de funções do Poder Público.

Sobre a definição de direito líquido e certo, Cássio Scarpinella Bueno (apud José Henrique 
Mouta Araújo)1, leciona que

não deve ser entendido como “mérito” do mandado de segurança, isto é, como sinônimo do conflito de 
interesses retratado pelo impetrante em sua petição inicial e levado para solução definitiva ao Estado-
-juiz. Direito líquido e certo é apenas uma condição da ação do mandado de segurança, assimilável ao 
interesse de agir e que, uma vez presente, autoriza o questionamento do ato coator por essa via especial 
e de rito sumaríssimo, desconhecido pelas demais ações processuais civis.

O escólio de Leonardo Greco2, citado na mesma obra, define o direito líquido e certo como 
pressuposto processual, o fazendo da seguinte forma:

“O direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de dilação proba-
tória para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Trata-se de pressuposto processual 
objetivo (adequação ao procedimento) que não subtrai do autor o direito à jurisdição sobre o litígio, 
mas apenas a busca através da via do mandado de segurança.”

Bruno Garcia Redondo, Guilherme Peres de Oliveira e Ronaldo Cramer (apud ARAÚJO3), 
pontuam ainda que

se o impetrante puder demonstrar, em tese, a existência de ato ilegal ou abusivo por meio tão somente 
das provas anexadas à petição inicial, sem necessidade de dilação probatória, ele tem ‘direito líquido e 
certo’ e, por conseguinte, faz jus ao julgamento do mérito da ação mandamental. Assim, o ‘direito líquido 
e certo’ é condição da ação do mandado de segurança, na espécie interesse processual (o mandado de 
segurança é via judicial adequada para quem tem direito líquido e certo) e não pode ser confundido com 
a existência efetiva do ato ilegal ou abusivo, o que somente é apreciado pelo juiz no plano no mérito.

Vale ainda citar os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles4, segundo o qual 
1 ARAÚJO, José Henrique Mouta. Mandado de Segurança. 7. ed. Salvador: JusPODIVM, 2018, p. 43.

2 Idem, ibidem. p. 44

3 Idem, ibidem. p. 45.

4 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 21-22. 
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direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão 
e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser 
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requi-
sitos e condições da sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se a sua extensão não 
estiver delimitada; se para ser exercido, depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende 
ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Em temos mais amplos, quando a Lei fala em direito líquido e certo, está exigindo que sejam 
demonstrados pela parte o cumprimento de todos os requisitos para o seu reconhecimento imediato, 
no momento da impetração, sem depender de comprovação posterior.

Feitos estes apontamentos iniciais, tenho a esclarecer que o cerne da questão trazida à análi-
se refere-se ao (1) suposto não enquadramento da empresa vencedora do Pregão como Empresa de 
Pequeno Porte – EPP, e (2) a ausência de demonstração da qualificação técnica necessária para cum-
primento do objeto contratual.

Verifico que a tese sustentada neste mandamus é a de que foi oferecida uma proposta com me-
nor preço, mas sem observância a regras do instrumento convocatório, hipótese que deveria ensejar 
a invalidação do ato que adjudicou o objeto do Pregão à Locadora Gontijo EIRELI, para que assim 
pudesse ser adjudicado à ora Impetrante, que classificou-se na segunda colocação no Certame, com 
uma proposta mais onerosa em apenas R$ 1.000,00.

Insurge-se, pois, através da afirmativa de que o procedimento não foi norteado pelos princípios 
básicos da legalidade, isonomia, impessoalidade, moralidade, devido processo licitatório e vinculação 
ao instrumento convocatório, que deixaram de ser observados pela autoridade apontada como coatora.

O Edital estabelece as regras gerais e os critérios a serem observados e utilizados para todos 
os participantes, para que a Comissão atue da forma mais isenta possível, tratando os licitantes de 
maneira imparcial, para o fim de se evitar benefícios ou prejuízos aos interessados.

Visa o ato licitatório exatamente assegurar que a escolha entre os concorrentes seja norteada 
pelo princípio da impessoalidade, com o propósito de se buscar qualidades dos licitantes, segundo 
critérios preestabelecidos e dos quais todos tenham pleno conhecimento.

O instrumento para se alcançar o tratamento impessoal é o Edital de Licitação, que prevê 
não apenas as regras a serem observadas pela Administração Pública, ao avaliar os licitantes, como 
também os preceitos que devem ser seguidos pelos participantes, bem como a publicidade de todos os 
atos, para que o certame desenvolva-se de forma transparente.

Nas palavras de Marçal Justen Filho (apud CARVALHO, 20155),

a licitação é um procedimento administrativo disciplinado por lei e por um ato administrativo prévio, 
que determina critérios objetivos de seleção de proposta da contratação mais vantajosa, com observân-
cia do princípio da Isonomia, conduzido por um órgão dotado de competência específica.

No mesmo sentido, leciona Alexandre de Moraes6 

que o legislador constituinte, com a finalidade de preservação dos princípios da legalidade, igualdade, 
impessoalidade, moralidade, probidade e da própria ilesividade do patrimônio público determinou no 
art. 37, XXI, da Constituição Federal, a regra da obrigatoriedade da licitação.
(omissis)

5 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 429.

6 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 338/339.
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Em decorrência dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicida-
de, eficiência e probidade administrativa, os contratos que envolvem responsabilidade do erário neces-
sitam adotar a licitação, sob pena de invalidade, ou seja, devem obedecê-la com rigorosa formalística 
como precedente necessário a todos os contratos da administração, visando proporcionar-lhe a propos-
ta mais vantajosa e dar oportunidade a todos de oferecerem seus serviços ou mercadorias aos órgãos 
estatais, assegurando, assim, sua licitude. A participação da administração pública no pacto contratual 
compromete a res pública, devendo, portanto, sua conduta pautar-se pelos imperativos constitucionais 
e legais, bem como pela mais absoluta e cristalina transparência.
(omissis)
Ora, o administrador público deve pautar-se em suas condutas na Constituição e nas leis, para garantir 
o princípio da legalidade e o da igualdade de possibilidades de contratar com o Poder Público. Dessa 
forma, exigível sempre é a realização do procedimento licitatório, com o fim de afastar o arbítrio e o 
favorecimento.

A Administração Pública, nos termos do art. 37, da Constituição Federal, deve obedecer aos 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O princípio da legalidade tem como fundamento o fato de que “ninguém será obrigado a fazer 
ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de Lei”, tendo como principal característica a opo-
sição a toda e qualquer forma de poder autoritário.

Vale aqui destacar que, “no que tange à administração, esta só poderá fazer o que a lei permi-
tir. Deve andar nos ‘trilhos da lei’, corroborando a máxima do direito inglês: rule of law, not of men 
(Estado de Direito, não de homens). Trata-se do princípio da legalidade estrita”7.

O princípio da impessoalidade, por sua vez, se interpretado sob o prisma dos procedimentos 
licitatórios, preceitua que não poderá a Administração descumprir as regras previamente traçadas no 
Edital com vistas a conceder tratamento diferenciado aos participantes do certame, seja favorecendo-
-os ou prejudicando-os.

Como bem pontuado por Celso Antônio Bandeira de Mello (apud MORAES, 2007)8,

o acatamento aos princípios mencionados empece – ou ao menos forceja por empecer – conluios inad-
missíveis entre agentes governamentais e terceiros, no que se defende a atividade administrativa con-
tra negócios desfavoráveis, levantando-se, ainda, óbice a favoritismo ou perseguições, inconvenientes 
com o princípio da igualdade.

Note-se que a interpretação dos Princípios norteadores da licitação não pode ser feita de forma 
isolada, pois todos criam regras que devem ser estritamente observadas pela Administração.

É também aplicável o Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório, segundo o qual o 
Edital é a lei interna da licitação e deve definir tudo o que for importante para o certame, vinculando 
os licitantes e a Administração Pública.

Leciona Matheus Carvalho9 que

a elaboração do edital pela Administração Pública é livre, havendo discricionariedade na sua elabora-
ção, na busca de satisfazer os interesses da coletividade, todavia, após a sua publicação, a Administra-
ção fica vinculada àquilo que foi publicado. Com efeito, a discricionariedade administrativa se encerra 
no momento da elaboração do edital e, uma vez publicado o mesmo, seu cumprimento é imperativo.

Norteado pelos ensinamentos acima, esclareço que o deslinde dos questionamentos formula-
7 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2016, pp. 1181.

8 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 339.

9 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 2ª Ed. Salvador: Juspodivm, 2015, p. 432.
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dos nestes autos deverá passar necessariamente pela análise das regras editalícias e dos documentos 
que foram apresentados pela Locadora Gontijo EIRELI durante a fase de habilitação, pois a celeuma 
reside exatamente no fundamento de que duas das regras do instrumento convocatório não foram 
cumpridas pela referida licitante.

Com relação ao enquadramento, é importante observar que os documentos que apresentam a 
classificação tributária da licitante vencedora foram elaborados no ano de 2019, tendo por base o fatu-
ramento de 2018, ao passo que a Impetrante apega-se ao faturamento bruto por ela obtido no Exercício 
de 2017, que foi superior ao limite legal para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

Algumas observações, todavia, precisam ser feitas, notadamente porque o Balanço Patrimo-
nial com faturamento inferior ao limite para enquadramento como Empresa de Pequeno Porte foi 
recepcionado pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO em 29/05/2019.

Tal informação é suficiente para afastar o fundamento de que as informações relativas ao 
Balanço Patrimonial relativo ao ano de 2018 não foram demonstradas através da correspondente de-
claração à Receita Federal do Brasil.

A diminuição de faturamento da litisconsorte passiva, por outro lado, possibilitou-lhe o reen-
quadramento como empresa de Pequeno Porte, conforme arquivamento realizado em 14/02/2019 (ID 
3921811, fl. 9), e a opção pelo Simples Nacional (ID 3921811, fl. 9), hipótese que somente seria possível 
através do enquadramento como EPP, na forma da Lei Complementar n.º 123/2006.

É notável que a parte Impetrante usa também o argumento de que a opção pelo SIMPLES, no 
ano de 2019, ocorreu antes mesmo da confecção do balanço patrimonial, o que não seria tecnicamente 
possível. Contrapõe-se a tal fundamento, todavia, o fato de que para o ano de 2019 a Receita Federal 
definiu que para as empresas já em atividade, a solicitação de opção poderia ser feita em janeiro/2019, 
até o último dia útil (31/01/2019), sendo que, se deferida, retroagiria a 01/01/2019, conforme Resolução 
n.º CGSN n.º 140/2018, do Comitê Geral do Simples Nacional.

A análise do conjunto de informações que foram prestados pela Locadora Gontijo EIRELI 
no momento de sua habilitação no Certame não deixa dúvidas sobre o fato de que foram por ela 
cumpridas as disposições legais que viabilizaram o seu reenquadramento como Empresa de Peque-
no Porte, o que pode ser devidamente atestado por documentos oriundos da Receita Federal, com 
a chancela do Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, e da Junta Comercial do 
Estado da Bahia.

Constato, neste particular, que o vício relacionado ao enquadramento tributário da Gontijo 
não encontra-se demonstrado nestes autos pela ora Impetrante. Contrariamente, encontra-se devida-
mente esclarecido que o seu enquadramento como EPP ocorreu de acordo com as normas tributárias 
vigentes ao início do ano de 2019, que lhe possibilitaram a mudança e a opção pelo Simples Nacional.

Deve, portanto, ser afastado este fundamento.
Trouxe a Impetrante como segundo fundamento de sua Exordial a suposta ausência de de-

monstração, por parte da litisconsorte passiva, de que cumpria o requisito editalício relacionado à 
qualificação técnica.

Sobre este requisito, o Edital detalha o objeto do Pregão, que é a prestação de serviços de 
locação de veículos adaptados para o transporte de cadáveres, a fim de atender a demanda do Depar-
tamento de Polícia Técnica, descrevendo-o da seguinte forma (ID 3847715, fl. 5):

“Descrição: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, de passageiro, adaptado para transporte de cadaveres, carro-
ceria pick up, motorizacao minima 2.0, cabine simples, movido a diesel, tracao 4 x 4, direcao hidrau-
lica, ar condicionado, na cor externa/interna e grafismo conforme padrao do Departamento de Policia 
Tecnica - DPT, quilometragem livre, manutencao preventiva e corretiva com reposicao de pecas.”
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Nas informações seguintes, o Edital detalha como deve ser feita a adaptação dos veículos ob-
jeto da locação, além das demais características necessárias.

Tratando especificamente da comprovação técnica, o Edital informa que a demonstração de-
veria ser feita da seguinte forma (ID 3847715, fl. 11/12):

“1.3 Qualificação Técnica, comprovada através de: [NOTA: excluir o que não será exigido, renumerando]
[SERVIÇOS EM GERAL]
a) comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com o objeto da licitação, através da apresentação de um ou mais atestados for-
necidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente de acordo com o modelo 
constante da PARTE II deste instrumento (art. 101, II).”

A análise dos autos revela que foram juntados pela litisconsorte necessária Atestados de Ca-
pacidade Técnica, conforme ID 3641083, fls. 97/99, emitidos respectivamente pela Polícia Civil do 
Estado da Bahia e pela Mineradora Mirabela, constando em ambos a informação de que a Locadora 
Gontijo executa serviços de locação de veículos, na forma exigida contratualmente, apresentando os 
serviços prestados um nível satisfatório.

Um detalhe que não pode passar despercebido e que foi utilizado como fundamento pelo 
Estado da Bahia, pela litisconsorte e indicado pelo Ministério Público em seu opinativo, é que o 
Edital do Certame, assim como o contrato dele derivado, contém em seus termos a previsão de sub-
contratação dos serviços de adaptação dos veículos, bem como o início da execução e prazo para 
entrega dos veículos.

Deve-se concluir, portanto, que o Edital tem como requisito a especialização em locação de 
veículos adaptados ao transporte de cadáveres, mas a adaptação dos veículos poderia ser feita em 
momento posterior, inclusive por empresa subcontratada para este fim, muito embora exclua expres-
samente qualquer responsabilidade do Estado sobre essa subcontratação.

Para melhor compreensão, convém citar a Cláusula Primeira, parágrafo 3º, do Contrato (ID 
3847834), e Condições de Execução e Fornecimento (ID 3847715), conforme a seguir transcrito:

“CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de Locação de 31 (trinta e um) Veículos 
para Transporte de Cadáveres para o Departamento de Polícia Técnica – DPT/SSP – Sede e das Co-
ordenadorias Regionais de Polícia Técnica no Interior do Estado – CRPT/DPT/SSP, de acordo com as 
especificações do Termo de Referência do instrumento convocatório e da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, que integram este instrumento na qualidade de Anexos I e II, respectivamente.
(omissis)
§3º É admitida a subcontratação de parte do objeto, qual seja: na adaptação dos veículos para trans-
porte de cadáveres, ficando esclarecido que o CONTRATANTE não se responsabiliza por nenhum 
compromisso assumido pela CONTRATADA com terceiros. [NOTA: subcontratação admitida]”

“3.O prazo para entrega dos veículos e para início da execução dos serviços obedecerá ao seguinte:
3.1 A CONTRATADA terá o prazo de até 90 (noventa) dias, a contar da assinatura do contrato, para 
apresentar os veículos locados devidamente adaptados, em absoluta conformidade com a descrição do 
objeto da licitação, e atendendo integralmente às demais condições descritas no Termo de Referência.
3.2 A Autorização de Prestação de Serviço – APS será assinada após a formalização do Termo de 
Entrega e Recebimento dos veículos.

1. O prazo de vigência do contrato será iniciado a partir da assinatura da APS.”
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Para que não pairem dúvidas sobre o cumprimento das regras editalícias pela litisconsorte 
passiva, além de ter apresentado corretamente os Atestados de Capacidade Técnica, foi também ane-
xado à sua proposta todas as providências necessárias à adaptação dos veículos, através de empesa 
subcontratada para esta finalidade, inclusive com previsão de entrega para 60 (sessenta) dias, confor-
me pode ser visto no documento de ID 3847914.

Apreciando de forma exauriente todas as questões trazidas pelas partes, seja de que ângulo for, 
houve total cumprimento pela Locadora Gontijo a todas as exigências editalícias, hipótese que tornou 
a sua proposta a mais vantajosa para a Administração e a que veio a sagrar-se vencedora do Certame.

Pelas mesmas razões, não encontram-se demonstradas nos autos as alegações da Impetrante, 
seja do ponto de vista do enquadramento tributário da litisconsorte, seja por ter ela cumprido os re-
quisitos de capacitação técnica previstos no instrumento convocatório.

Mostra-se impositiva na espécie, por conseguinte, a denegação da segurança.

Do Agravo Interno n.º 8011313-40.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv.

Ante o desfecho encontrado no presente caso, com resolução do mérito da Ação Mandamen-
tal, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

Conclusão.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de DENEGAR 
A SEGURANÇA.

Declaro, por fim, prejudicado o Agravo Interno n.º 8011313-40.2019.8.05.0000.2.AgIntCiv.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8032906-57.2021.8.05.0000. Agravo de Instrumento. Rela-
tor: Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 08/03/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO 
DE ATO ADMINISTRATIVO. PREGÃO ELETRÔNICO DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS. NÃO APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS. CONDIÇÕES PRE-
VISTAS NO EDITAL. IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. SUS-
PENSÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE. PENALIDADE APLICADA POR 
DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. COMPORTAMEN-
TO INIDÔNEO. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. ATO ADMINISTRA-
TIVO. MÉRITO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. 
INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO 
IMPROVIDO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8032906-
57.2021.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como Agravante, LITORAL NORTE 
COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP e, Agravados, o SECRETÁRIO 
DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e o MUNICÍPIO DE CAMACARI.
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ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO 
ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LITO-
RAL NORTE COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, contra a decisão 
proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Camaçari, que, 
nos autos do Mandado de Segurança nº 8035908-15.2021.8.05.0039, por si impetrado em face de 
suposto ato ilegal praticado pelo SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
CAMAÇARI e pelo MUNICÍPIO DE CAMAÇARI, indeferiu a tutela de urgência postulada pelo 
Impetrante, assim dispondo (e.19601482):

“...3. Nestes termos, não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir na apreciação do mérito adminis-
trativo – e não se observando prima facie inobservância da legalidade e das garantias fundamentais 
na condução, pela Administração, do Processo Administrativo n.º 101.11.07.689.2021, tenho que, ao 
menos neste momento processual, a pretensão de urgência deduzida pela parte autora se ressente 
do requisito da probabilidade do direito alegado. 4. Ante todo o exposto, sem prejuízo da revisão da 
questão após a apresentação de informações ou quando do julgamento do mérito da impetração, não 
verificada a ocorrência de seus requisitos legais, indefiro o pedido de liminar formulado....”

Nas razões do recurso (e.19601470), narra a Agravante, em síntese, que, impetrou o writ visan-
do “concessão de segurança para anular o ato que aplicou a penalidade da suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal ou, alternativamente, que a pe-
nalidade aplicada fosse substituída pela pena de advertência, requerendo ainda como pedido liminar 
suspensão da penalidade aplicada através da Portaria Municipal nº 65/2021, de suspensão temporária 
do direito de licitar e contratar com a administração pública municipal, até decisão definitiva”.

Diz que, “o Município de Camaçari promoveu o Pregão Eletrônico nº 028/2021, com a fina-
lidade de aquisição de Cestas de Páscoa e Peixes a serem distribuídos para os beneficiários dos Pro-
gramas Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz, acompanhados pelo CRAS, CREAS, 
Centro POP, CAM, Casa da Criança e CONVIVER através da Secretaria de Desenvolvimento Social 
e Cidadania – SEDES no Município de Camaçari” e que, “após a fase de lances, a Impetrante ficou 
classificada em 4º lugar”, sendo “declarada vencedora em 01/03/2021 do Lote 02”.

Admite que, “fora concedido o exíguo prazo de 2 (dois) dias úteis para apresentação das 
amostras, mas infelizmente a Agravante não conseguiu atender ao prazo estipulado pois o produtor/
fabricante não conseguiu encaminhá-las em tempo hábil”, por isso, “foi desclassificada”, tendo sido 
convocado o licitante /remanescente, declarado vencedor em 04/03/2021 e que adjudicou o lote 02 
“por ter atendido às exigências do edital”.

Destaca que, “decorreram apenas 72 (setenta e duas) horas entre o momento que foi concedido 
prazo para a Agravante apresentar as amostras e a declaração de vencedor do licitante remanescente”.

Diz que a “Comissão de Licitação encaminhou para a Coordenação de Materiais e Patrimônio 
solicitação de instauração de processo para investigação e penalização das empresas que não cumpri-
ram as exigências do edital”, sendo-lhe aplicada a “penalidade de suspensão temporária do direito de 
licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de 06 (seis) meses, no período 
de 07/06/2021 a 06/12/2021, conforme Portaria Municipal nº 065/2021”.

Pontua acerca da “desproporcionalidade entre as penas aplicadas aos licitantes do mesmo certa-
me licitatório”, entretanto, embora vitória em outros processos licitatórios, no Pregão nº 028/2021,“por 
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fato alheio à sua vontade não conseguiu apresentar as amostras dentro do prazo estabelecido no edi-
tal, já que o fornecedor não conseguiu encaminhar as amostras em tempo hábil ao cumprimento das 
exigências editalícias”.

Salienta que, a “Agravante é empresa cuja carteira é composta 95% dos seus clientes do setor 
público e ficar impossibilitada de participar dos certames irá ocasionar danos e transtornos irrepará-
veis ou de difícil reparação”. 

Aduz que, após denunciar outros processos licitatórios, passou a sofrer “perseguição “velada” 
em face da empresa Litoral Norte, ora Agravante, tanto assim que aplicou de forma desarrazoada e 
completamente desproporcional a pena de suspensão do direito de licitar e contratar com a Admi-
nistração Pública Municipal enquanto para outros licitantes do mesmo certame, que declinaram da 
proposta, não foi aplicada nenhuma penalidade”.

Afirma não haver “nenhuma previsão legal, para imposição de pena no caso da falta de entre-
ga de amostras, nos procedimentos licitatórios. Também não há qualquer previsão no edital acerca de 
aplicação de penalidade a licitante para a hipótese de não apresentação de amostra” e em “não ocor-
rendo ilícito administrativo, bem como estando diante da ausência de condenação na esfera penal e 
do princípio da presunção de inocência, consagrada no artigo 5º, inciso LVII, a Agravante não pode 
ser condenada à penalidade aplicada, por mera perseguição e por retaliação, pelo fato de ter feito de-
núncia perante o Tribunal de Contas do Município”.

Anota que, “a autoridade administrativa não tem a faculdade de determinar o que é ilícito e de 
sopesar qual a penalidade a ser aplicada em relação a conduta também não prevista em lei”, dizendo 
que, “a penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública Muni-
cipal somente seria possível com o comprovado cometimento de algum ilícito ou infração adminis-
trativa o que não se pode fazer”, e, na hipótese, “o que ocorreu foi no máximo um descumprimento 
de exigência, que não justifica a aplicação da pena imposta a impetrante”.

Ressalta “descabida a aplicação da pena de suspensão do direito de licitar com a administra-
ção pública da Agravante, baseado apenas no entendimento temerário e tendencioso da administração 
municipal, e não no efetivo cometimento de ilícito”.

Assevera que, “não há que se falar no reconhecimento de suspensão do direito de licitar da Im-
petrante, devendo a r. decisão impugnada ser anulada de plano, vez que flagrante a violação a direito 
líquido e certo da empresa em participar dos certames licitatórios.

Frisa que, “a ausência de condenação ou ainda a conclusão quanto à prática de ato ilegal ou ilí-
cito, não merece prosperar a penalidade aplicada pelo Impetrado, em razão da ausência de indicação 
de parâmetros proporcionais e compatíveis em intensidade e extensão ao cumprimento dos objetivos 
legais, vez que o que houve, como já sustentado anteriormente, foi um descumprimento de exigência, 
o que levaria no máximo a aplicação de uma pena de advertência”.

Reprisa que, “o gestor municipal aplicou penalidade sem qualquer previsão na lei ou no edital, 
além de existir total desproporcionalidade entre a pena aplicada e a falta de apresentação das amos-
tras” e “como a licitação é destinada a contratar com a empresa que apresente melhor proposta e a 
Agravante, por ser empresa que atua no ramo de fornecimento de alimentos, a mesma está impedida, 
por um ato ilegal desproporcional e desarrazoado da Administração Municipal, a participar do certa-
me e exercer o seu direito, podendo gerar danos irreparáveis pois está preterida de buscar a celebração 
de novos contratos”.

Por fim, pede a concessão de liminar, “para que seja garantida de forma cautelar e imediata 
suspensão da penalidade aplicada através da Portaria Municipal nº 65/2021, de suspensão temporária 
do direito de licitar e o contratar com a Administração Pública Municipal, até a resolução do feito“, e, 
ao final, que seja dado provimento ao recurso e reformado o julgado singular.

Foi indeferida a tutela recursal requerida (e.19669491).
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Contrarrazões apresentadas, o Município Agravado requereu “seja mantida a decisão vergas-
tada, em todos os seus termos, haja vista estar bem fundamentada e amparada na norma de regência 
da espécie e que não seja conhecido o recurso ou, em atenção ao princípio da eventualidade, no mérito 
lhe seja negado provimento, mantendo-se, in totum, a r. Decisão vergastada” (e.20426099).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando “pelo conhecimento e improvimento do 
agravo, para a manutenção da decisão” (e. 23185261).

VOTO

A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os fundamentos lança-
dos na decisão que indeferiu a tutela recursal (e. 19669491), na qual as questões controvertidas foram 
devidamente enfrentadas, corroboradas, inclusive, pelo opinativo Ministerial, não havendo motivos 
para modificação do julgado.

Demais disso, impende pontuar, ainda, que o Agravo de Instrumento não é sede adequada 
para análise aprofundada da matéria, cabendo tão somente uma análise perfunctória dos elementos 
trazidos a questionamento, o que foi feito.

Pois bem, analisados os autos, colheu-se que, o Agravante impetrou Mandado de Segurança 
relatando que “o Município de Camaçari promoveu o Pregão Eletrônico nº 028/2021, com a finalidade 
de aquisição de Cestas de Páscoa e Peixes a serem distribuídos para os beneficiários dos Programas 
Bolsa Família, Bolsa Social e Adolescente Aprendiz, acompanhados pelo CRAS, CREAS, Centro 
POP, CAM, Casa da Criança e CONVIVER através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cida-
dania – SEDES no Município de Camaçari” e que, “após a fase de lances, a Impetrante ficou classifi-
cada em 4º lugar”, sendo “declarada vencedora em 01/03/2021 do Lote 02”. Contudo, por ter atendido 
às exigências do Edital, qual seja, apresentação das amostras, foi desclassificada, sendo-lhe aplicada 
“a penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
Municipal pelo prazo de 06 (seis) meses, no período de 07/06/2021 a 06/12/2021, conforme Portaria 
Municipal nº 065/2021”.

Diante disso, considerando haver direito líquido e certo a amparar a sua pretensão, pediu o 
Impetrante a concessão de liminar inaudita autera pars, para a “suspensão da penalidade aplicada 
através da Portaria Municipal nº 65/2021, de suspensão temporária do direito de licitar e o contratar 
com a Administração Pública Municipal”.

Examinados os autos, entendeu o Juízo decisório que, “da análise dos IDs 139847305, 
139847307 e 139847309, verifico que à parte impetrante fora aplicada penalidade de suspensão tem-
porária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração Municipal pelo prazo 
de 06 (seis) meses, em face de suposto descumprimento do item 12.6 do Edital do Pregão Eletrônico 
028/2021“, sendo que, “a prática do ato que foi caracterizado como infração é incontroverso. De fato, 
a própria parte impetrante não controverte que, de fato, não cumpriu a exigência editalícia de apre-
sentar as amostras do objeto do lote do pregão por si arrematado”.

Seguindo, na análise, considerou que, “fixada a prática da conduta, cumpre sindicar acerca da 
legitimidade do seu enquadramento como conduta passível de enquadramento no ilícito administrati-
vo previsto no art. 7º da Lei n.º 10.520/2002. E, assim o fazendo, é de se concluir que a jurisprudência 
construiu orientação no sentido de que a omissão na apresentação de amostras, de fato, configura 
conduta de descumprimento de entrega ou apresentação causador de retardamento da execução do 
contrato ou falha na sua execução, a ensejar a sanção de impedimento de participação do certame 
por até 05 (cinco) anos.”. Disse, ainda, que, “a aplicação da penalidade ora impugnada decorreu de 
regular processo administrativo, onde fora assegurado à ora impetrante as garantias do contraditório 
e ampla defesa e resultou em sanção administrativa prevista em lei” e, como “os autos se ressentem 
de maiores informações acerca das eventuais faltas administrativas pelas mesmas cometidas e das 
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especificidades dos respectivos casos concretos, sem prejuízo de nova visitação da questão após o 
contraditório … não pode ela servir, isoladamente, de alicerce para mitigar a presunção de legalidade 
dos atos administrativos”.

Dessa forma, concluindo o julgado, disse que “não cabendo ao Poder Judiciário se imiscuir 
na apreciação doo mérito administrativo – e não se observando prima facie inobservância da legali-
dade e das garantias fundamentais na condução, pela Administração, do Processo Administrativo n.º 
101.11.07.689.2021, tenho que, ao menos neste momento processual, a pretensão de urgência deduzida 
pela parte autora se ressente do requisito da probabilidade do direito alegado”. Assim, indeferiu o 
pleito laminar requerido pela Impetrante, ora Agravante.

Pois bem, em que pese o inconformismo da Agravante e os argumentos do recurso reiterativos 
da inicial, merece confirmação a bem lançada decisão recorrida, cujos fundamentos são ratificados 
nessa fase processual.

O art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016, de 07 de agosto de 2009, que disciplina o mandado de 
segurança individual e coletivo, determina que ao despachar a petição inicial o juiz ordenará “que se 
suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado 
puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do im-
petrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”.

Esclarece HELY LOPES MEIRELLES, dissertando sobre a medida liminar na ação mandamental:

“A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento 
acautelador do possível direito do impetrante justificado pela iminência de dano irreversível (...) se 
mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Por isso mesmo, não importa prejulgamen-
to (...). Preserva, apenas, o impetrante de lesão irreparável, sustando provisoriamente os efeitos do 
ato impugnado. (Mandado de Segurança, 28º ed., São Paulo: Malheiros, pág. 80)”

Conclui-se, pois, que, para o deferimento do pedido de medida liminar devem estar presentes 
o fumus boni juris e o periculum in mora, ou seja, é essencial que seja demonstrada a relevância da 
razão em que se baseia o pedido inicial, concernente, na hipótese, ao direito do Impetrante de licitar.

In casu, não verifico a presença dos requisitos para a medida liminar favorável à pretensão 
do Agravante.

É clássico na doutrina e na jurisprudência a compreensão de que o controle judicial sobre os 
atos administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração 
nos pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato adminis-
trativo, pois não se constitui em instância revisora da Administração. Não há entrever nesse conceito 
ofensa ao princípio da proteção judiciária ou princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.

A doutrina de HELY LOPES MEIRELLES ensina que é permitido “ao Poder Judiciário exa-
minar o processo administrativo disciplinar para verificar se a sanção imposta é legítima à luz do 
devido processo legal material, e se a apuração da infração atendeu ao devido procedimento legal. 
Essa verificação importa conhecer os motivos da punição e saber se foram atendidas as formali-
dades procedimentais essenciais, notadamente a oportunidade de defesa ao acusado e a contenção 
da comissão processante e da autoridade julgadora nos limites de sua competência funcional, isto 
sem tolher o discricionarismo da Administração quanto à escolha da pena aplicável dentre as con-
signadas na lei ou regulamento do serviço, à graduação quantitativa da sanção e à conveniência ou 
oportunidade de sua imposição. O Poder Judiciário pode, se provocado, examinar os motivos e o 
conteúdo do ato de demissão, para julgar se ele é, ou não, legítimo frente à lei e aos princípios, em 
especial aos da proporcionalidade e razoabilidade. Em suma, o que se nega ao Judiciário é o poder 
de substituir ou modificar penalidade disciplinar a pretexto de fazer justiça, pois, ou a punição é 
legal, e deve ser confirmada, ou é ilegal, e há que ser anulada; inadmissível é a substituição da dis-



262

REVISTA BAHIA FORENSE

cricionariedade legítima do administrador por arbítrio ilegítimo do juiz.” (Direito Administrativo 
Brasileiro, 35ª edição, Malheiros).

Lado outro, a Administração Pública é guiada elo princípio da legalidade estrita, ou seja, so-
mente pode (e deve) praticar aquilo que a lei expressamente determina. Consequentemente, os atos 
administrativos gozam da presunção de legitimidade e veracidade justamente em decorrência do 
princípio da legalidade (art. 37 CF), elemento informativo de toda a atuação governamental. A con-
sequência dessa presunção ensina HELY LOPES MEIRELLES “é a transferência do ônus da prova 
de invalidade do ato administrativo para quem a invoca. Cuide-se de argüição de nulidade do ato, por 
vício formal ou ideológico ou de motivo, a prova do defeito apontado ficará sempre a cargo do im-
pugnante, e até sua anulação o ato terá plena eficácia” (Direito Administrativo Brasileiro, Malheiros, 
32ª edição, pág. 138). No mesmo sentido: DIÓGENES GASPARINI (Direito Administrativo, Saraiva, 
11ª edição, pág. 74) e MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO (Direito Administrativo, Atlas, 19ª 
edição, pág. 208)

A presunção juris tantum não implica violação ao princípio da inafastabilidade de controle 
judicial sobre os atos da Administração, mas impõe ao particular que impugna judicialmente um ato 
administrativo a responsabilidade pela demonstração de sua ilegalidade, ou seja, não cabe à Adminis-
tração demandada comprovar a legalidade de sua atuação.

São essas as balizas necessárias à análise do recurso, em que se impugna penalidade aplicada 
com base no art. 7º da Lei dos Pregões:

“Art. 7º Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, dei-
xar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da 
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, compor-
tar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, 
Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadas-
tramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4º desta Lei, pelo prazo de até 5 (cinco) 
anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais.”

No caso sub examine, o interessado, ao optar por participar da licitação, tem consciência das 
exigências técnicas exigidas pelo edital e deve estar apto a demonstrá-lo no momento exigido, não 
podendo atribuir à própria Administração ou a terceiro a responsabilidade pelo insucesso.

Conforme relatado no Processo Administrativo que analisou a aplicação da penalidade im-
posta à empresa Agravante, por descumprimento contratual (e. 19601481), “em que pese a licitante 
LITORAL NORTEDE PROD. ALIMENTÍCIOS tenha sido consagrada arrematante após a disputa 
de lances, não enviou as amostras exigidas no Edital,  nos termos do quanto exigido no item 12.6 do 
Edital” e “a conduta de não entregar exigência do Edital, nos termos da própria disposição do Edital 
é apontada como conduta apta a penalização”, inclusive, “impedimento de licitare contratar com a 
Administração Pública”.

Nas palavras de MARÇAL JUSTEN FILHO, “quando o particular dispuser-se espontanea-
mente a colaborar com o Estado, aplicar-se-á um regime jurídico próprio, do qual derivarão certos 
encargos (entendida a expressão numa acepção ampla, similar à de sujeição). Entre outras caracte-
rísticas, surgirá o dever de diligência redobrada para o particular” (in Pregão: comentários à legis-
lação do pregão comum e eletrônico, 5ª ed., São Paulo, Dialética, 2009, p. 231).

E, no caso do Pregão, a adoção de uma sistemática menos burocratizada para o procedimento 
de seleção, como o cumprimento de cláusula editalícia, tem por contrapartida uma exigência maior 
de lealdade dos participantes e uma ampliação de sua responsabilidade, nos termos do art. 7º da Lei 
de regência que, ao contrário do que sustenta a Agravante, não contém um rol taxativo, de simples 
identificação, mas enunciativo que exige interpretação, exercício hermenêutico a fim de bem limitar 
seu alcance na defesa do interesse público.
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Logo, não se mostra razoável a alegação de desproporcional a conduta da Agravante ao 
deixar de entregar a amostra prevista no Edital. Em verdade, tem-se que a Recorrente deixou de 
celebrar o contrato porque incapaz de cumprir os requisitos da norma editalícia, não podendo im-
putar a terceiros estranhos à licitação (produtor/fornecedor das amostras), a responsabilidade pela 
frustração do certame.

Com efeito, antes de participar da licitação cabia à empresa Agravante se certificar de que po-
deria cumprir as exigências do Edital, o que não ocorreu. E por não ter previsto o que era previsível, 
deu causa à aplicação da penalidade, tipificada pela conduta da licitante.

Enfim, a conduta da Agravante se subsume às abstratas hipóteses previstas na norma legal 
como suficiente para caracterização da infração, não se verificando flagrante ilegalidade ou despro-
porcionalidade na decisão administrativa que acolheu parecer jurídico que reputara caracterizada a 
infração na modalidade “não entregar as amostras exigidas no item 12.6 do Edital” a ensejar o retar-
damento “licitatório de caráter urgente e essencial” e decidiu pela aplicação da penalidade de “sus-
pensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, 
pelo prazo de seis (seis) meses”.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na sanção aplicada, legalmente prevista em 
lei e nas regras do Edital, tampouco ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que, 
importe, sequer, em modificação ou redução da pena.

Vale ressaltar que, a falta de apresentação das amostras foi provocada pela impossibilida-
de de fornecimento do objeto da contratação, tendo o licitante informado à Administração que “o 
descumprimento do prazo previsto no item 12.6 do Edital se deu em decorrência do não envio pelo 
produtor/fornecedor do produto com as especificações exigidas no instrumento convocatório”. Não 
se trata, assim, de mera falha de documentação ou requisito burocrático, mas de frustração do objeto 
da contratação, pelo que não se mostra desarrazoada ou desproporcional a decisão administrativa de 
aplicação de penalidade pelo prazo de 6 meses.

Anote-se, ainda, que, o impedimento temporário de licitar é penalidade prevista para evitar 
que aquele que se submete ao pregão e se mostra incapaz de cumprir os compromissos assumidos 
volte a licitar e potencialmente contratar com a Administração Pública. O fundamento do dispositivo 
é a quebra de confiança e a proteção do interesse público que justifica cada abertura de licitação.

A propósito do tema:

“RECURSO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PREGÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS. NÃO 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS. DOCUMENTAÇÃO. CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL. 
ATRASO NO CERTAME. DANO. IMPEDIMENTO DE LICITAR. COMPORTAMENTO INIDÔNEO. 
LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. NEGADO PROVIMENTO. 1. A empresa incorreu nas infrações 
administrativas consubstanciadas na ausência de amostras dos gêneros alimentícios licitados, na fal-
ta de apresentação de documentação solicitada no curso da sessão pública, no retardamento do cer-
tame e por não manter a proposta e comportar-se de modo inidôneo por ocasião de sua participação 
como licitante. 2. Não há contradição nos argumentos que fundamentaram a penalidade, de forma 
que a empresa deve responder por todas as irregularidades que provocou no certame. É o caso de 
citar o brocardo venire contra factum proprium, pois a parte participou de processo licitatório como 
se fosse ME/EPP e não pode alegar que, por não ter essa condição, não estaria sujeita às sanções 
correspondentes 3. A Administração está sujeita aos mandamentos da lei e dela não se pode afastar, 
já que ao gestor público só é dado fazer aquilo que a lei autorize, não havendo liberdade ou vontade 
pessoal. 4. Negado provimento ao recurso. (TREDF MADM: 060289114 Relator: Francisco José de 
Campos AmaraL, Julgamento: 03/09/2020, Publicação: 17/09/2020)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO COMUM – DECLARAÇÃO DE NU-
LIDADE – PREGÃO – PENALIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE CONTRATAR – FALTA DE 
APRESENTAÇÃO DE AMOSTRA – RECONHECIMENTO DO LICITANTE – SANÇÃO – CABIMEN-
TO – ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER – INEXISTÊNCIA. 1. O controle judicial sobre os atos 
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administrativos é unicamente de legalidade, não podendo o Judiciário substituir a Administração nos 
pronunciamentos que lhe são privativos, em especial adentrar ao exame do mérito do ato administrativo. 
2. Aplicação de penalidade de suspensão de direito de licitar e contratar com a Administração Pública 
pela falta de fornecimento de amostra do produto após sagrar-se vencedora de pregão para fornecimen-
to de computadores. Admissão da impossibilidade de cumprimento da oferta. Inteligência do art. 7º da 
Lei nº 10.520/02. Conduta que se enquadra na previsão legal. Decisão administrativa que não implica 
em flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Pedido 
improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP AC 10008425320198260565, Rel. Des. Dé-
cio Notarangeli, Julgamento: 21/07/2020, 9ª Câmara de Direito Público, Publicação: 22/04/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CON-
TRATO FIRMADO COM O MUNICÍPIO. PENALIDADE. MULTA, SUSPENSÃO DE CONTRATA-
ÇÃO COM O MUNICÍPIO POR 01 ANO. SENTENÇA CITRA PETITA. VALIDADE. ATO ADMINIS-
TRATIVO. MÉRITO. APRECIAÇÃO DA LEGALIDADE E RAZOABILIDADE. INGERÊNCIA DO 
PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não incumbe ao Judiciário a apreciação do mérito 
administrativo, cabendo-lhe tão somente a análise acerca da legalidade do ato administrativo, o que 
foi devidamente observado na sentença recorrida. 2. Quando a rescisão do contrato de fornecimento 
de medicamentos for realizada em processo administrativo, cuja condução observou as garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, além da permissão do art. 87, III da Lei de Li-
citações, não há que se falar violação ao direito líquido e certo da impetrante. APELAÇÃO CÍVEL 
CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, Apelação Cível 5508055-47.2017.8.09.0138, Sexta Câmara 
Cível, relator o Juiz Substituto de Segundo Grau Wilson Safatle Faiad, “D.J.-e” de 05.9.2019).

O que se deflui é a ausência de vícios capazes de comprometer a regularidade do procedimen-
to administrativo em que aplicada a penalidade ou ilegalidade a direito subjetivo da Agravante, pois 
presentes os pressupostos de direito e de fato que autorizam a aplicação da penalidade. E estando a 
decisão que aplicou a pena suficientemente motivada, não verifico razões para modificar, por ora, o 
decisum agravado.

A pretensão da Agravante de reexame dos fatos e a revisão do ato administrativo impugna-
do, por considerar injusta a decisão que aplicou a pena de suspensão do direito de contratar com a 
Administração por seis meses, não é admissível, sob pena de ofensa ao princípio constitucional de 
separação de Poderes (art. 2º CF).

Destarte, como visto, não há como prosperar o pleito recursal, vez que desprovido dos requi-
sitos autorizadores para a concessão da tutela liminar postulada, estando ausentes a plausibilidade do 
direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, assim, ao menos nessa 
fase processual, manter-se o decisum recorrido.

Isto porque, na esteira do parecer Ministerial, “evidencia-se que a parte Agravante não de-
monstrou os requisitos exigidos...vez que a Agravante incorreu em descumprimento contratual e que 
o ato administrativo se mostra em conformidade com a lei”, daí a conclusão de “que a conduta da 
Administração Pública se mostrou pautada na legalidade e a penalidade aplicada se evidencia propor-
cional ao descumprimento das disposições do edital pela empresa licitante, ora Agravante”.

Em desfecho sem mais acréscimos, eis que exaurido o exame da questão sub judice, ratifico a 
decisão retrotranscrita, nos termos em que proferida, e, amparado no parecer da douta Procuradoria 
de Justiça, mantenho o julgado recorrido, nos termos lançados.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8013080-79.2020.8.05.0000. Quarta Câmara Cível. Relator: 
Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 30/11/2021).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO, DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA PROVISÓ-
RIA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. LINHA VERDE – BA 
099. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE ACES-
SO RODOVIÁRIO À SUBESTAÇÃO SUBAÚMA. EXPLORAÇÃO DE RODO-
VIA CONCESSIONADA.   COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO 
POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DI-
VERSO, POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL, EXPRESSA. PRE-
CEDENTEES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE DIVERSA 
DO OBJETO DO TEMA 261 DO STF. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, 
AUSENTES. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA, NÃO EVIDEN-
CIADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, DECISÃO INTER-
LOCUTÓRIA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8013080-
79.2020.8.05.0000, da Comarca de Camaçari, em que figuram como AGRAVANTE COMPANHIA 
DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA–COELBA e como AGRAVADA CONCES-
SIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal 
de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO 
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, Proc. nº 8013080-79.2020.8.05.0000, com 
pleito de antecipação da tutela recursal, interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO 
ESTADO DA BAHIA - COELBA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara 
de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari, que, nos autos da Ação Cau-
telar Antecedente nº 8001627-67.2020.8.05.0039, assim decidiu (ID 7319350):

Assim, entendo que não se mostra possível a concessão de tutela antecipada, vez que não restaram 
atendidos os requisitos necessários estabelecidos pelo procedimento especial do mencionado dispositivo 
legal. De modo que não se poderia auferir com precisão, neste momento, a veracidade das alegações 
feitas de logo, insuficientes, por tanto, para dar a devida segurança ao Juízo para conceder uma tutela 
provisória.
Inobstante, em se tratando de tutela provisória, é dever do Juízo atuar com bastante cautela. Seria 
uma temeridade a concessão deste, sem a devida certeza de que a presente decisão não viria a trazer 
prejuízos maiores a decisão futura, bem como, a utilidade da presente prestação jurisdicional.
Deste modo, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e DETERMINO:
1 - Por tratar-se de Tutela antecipada em caráter antecedente, a petição inicial limita-se ao requeri-
mento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final. Isto posto, intime-se a parte autora 
para aditar a inicial em até 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo 
sem resolução de mérito, com fundamento no Art. 303, §6º do NCPC.
2 – Certifique o Cartório o decurso de prazo do item 1, tendo ocorrido sem manifestação retornem os 
autos conclusos.
3 – Havendo aditamento da inicial, cite-se o réu para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 
(quinze) dias. Deve, a parte ré, ainda, ser cientificada de que, não contestada a ação, presumir-se-ão 
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aceitos como verdadeiros os fatos articulados na inicial. Em seguida, manifeste-se a parte autora, no 
prazo de 15 (quinze) dias, sobre a contestação apresentada, na forma estabelecida no art. 351, NCPC.
Publique-se. Cumpra-se.

Irresignada, a concessionária AGRAVANTE, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES-
TADO DA BAHIA - COELBA, interpôs o presente recurso (ID 7319302), no qual alega, em síntese, 
que a decisão vergastada merece reforma, eis que proferida em dissonância da legislação vigente, da 
jurisprudência e das provas contidas nos autos, no tocante à cobrança de taxa de concessionárias de 
energia elétrica pela utilização de faixa de domínio; no caso concreto, a concessionária AGRAVADA, 
CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN, impôs à concessionária AGRAVANTE a re-
ferida taxa, em razão construção da via de acesso à Subestação Subaúma, no km 99 da rodovia BA-099.

Sublinha que a quaestio iuris restou pacificado pelo e. Supremo Tribunal Federal, a partir do 
julgamento do RE nº 581.947, Repercussão Geral - Tema 261, que a cobrança de remuneração anual 
sub judice é ilegal.

Conclui pugnando pela antecipação da tutela recursal, para que a concessionária Agravada 
se abstenha de cobrar a taxa sub judice até o julgamento fina da lide, e, no mérito, pela reforma da 
decisão interlocutória recorrida, nos termos delineados na peça recursal.

A relatoria, através da decisão ID 7481689, recebeu o recurso, sem, contudo, conceder a ante-
cipação da tutela recursal.

Contrarrazões ofertadas (ID 11788964), rechaçando as alegações da concessionária AGRA-
VANTE e pugnando pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça anexou parecer conclusivo (ID 
15569375), de lavra da ilustre Procuradora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA, opi-
nando pelo provimento do recurso, para reforma o decreto interlocutório recorrido, no sentido de que 
a concessionária AGRAVADA, CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN, se abstenha 
de cobrar taxas da concessionária AGRAVANTE, pela utilização da faixa de domínio da rodovia BA-
099, autorizando o início da construção do acesso rodoviário a subestação Subaúma.

VOTO

Tempestivo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
A controvérsia recursal orbita na averiguação da presença dos requisitos autorizadores para 

concessão da tutela provisória de urgência requerida na exordial, relativa à abstenção da cobrança de 
taxas pela concessionária AGRAVADA, CONCESSIONÁRIA LITORAL NORTE S/A – CLN, 
para que a concessionária AGRAVANTE, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 
DA BAHIA – COELBA, possa utilizar faixa de domínio da rodovia BA-099 para a construção de 
acesso rodoviário à subestação Subaúma.

Destarte, a cognição desta Corte está limitada à análise da medida initio litis não concedida na 
origem, em razão das restrições cognitivas do AGRAVO DE INSTRUMENTO, as quais, em regra, 
impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incorrer em 
indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Pois bem. O Código de Processo Civil, sob o gênero da tutela provisória de urgência, prevê a possi-
bilidade de que seja concedida tanto uma tutela cautelar quanto uma tutela antecipada, desde que fundadas 
em uma situação de urgência. Ora, não tendo o Julgador elementos de cognição definitiva e exauriente, de 
um lado, devem existir elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte. Ademais, 
deve haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, é necessário aferir se, em razão 
da demora, existe perigo de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo.
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É exatamente o que se depreende da leitura do caput do art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabili-
dade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido, leciona FREDIE DIDIER JR:

A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a 
sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicional-
mente conhecida como “ fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de 
ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo repre-
senta (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art. 300, CPC)
(inCurso de Direito Processual Civil, v. 2, Salvador: Ed. Jus Podivm, 11ª Edição, Editora 2016, p.607)

Acerca do tema, leciona LUIZ GUILHERME MARINONI:

O perigo de dano e risco ao resultado útil do processo devem ser lidos como “perigo na demora” para 
caracterização da urgência - essa leitura permitirá uma adequada compreensão da técnica processu-
al à luz da tutela dos direitos.
[...]
A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos 
é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os 
elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação 
e menor grua de refutação nesses elementos. Para bem valorar a probabilidade do direito, deve o juiz 
considerar ainda: (i) o valor do bem jurídico ameaçado ou violado; (ii) a dificuldade de o autor provar 
a sua alegação; (iii) a credibilidade da alegação, de acordo com as regras de experiência (art. 375); 
e, (iv) a própria urgência alegada pelo autor.
(in Novo Curso de Processo Civil. Vol. 2. Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum. 2ª edi-
ção. Revista dos Tribunais. p. 209 e 213).

In casu, sem adentrar no mérito da ação proposta na origem, cotejando a prova documental e 
as informações postas nos autos até o momento, convicto estou de que as pretensões da concessioná-
ria AGRAVANTE, contidas na exordial, não merecem acolhimento, eis que não vislumbro a presença 
cumulativa dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Isto porque, o conjunto fático-probatório evidencia que os requisitos do art. 300 do CPC não 
se encontram presentes na hipótese vertente.

Com efeito, ao examinar o precedente apontado pela concessionária AGRAVANTE (RE 
581.947 – Tema 261 do STF) verifico que se refere à matéria de fato e de direito distinta do objeto da 
demanda originária, sobretudo após o excelso Pretório esclarecer que “[...] todo o litígio travado nos 
autos gravitou em torno da lei do município de Ji-Paraná que instituiu a cobrança de taxa pelo uso 
do solo e subsolo. Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, para 
esclarecer que o decisum dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa, espécie de tributo, 
pelos municípios em razão do uso do espaço público municipal” (STF - EMB.DECL. NO RE nº 
581.947, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 19.03.2014).

A distinção constatada é que o precedente invocado pela concessionária AGRAVANTE se 
refere a “taxa” de cobrança por Município pelo uso do espaço público municipal

Nesse sentido, eis a tese fixada no julgamento no julgamento do mérito do RE nº 581.947, re-
percussão geral - Tema 261, pelo e. STF:
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É inconstitucional a cobrança de taxa, espécie tributária, pelo uso de espaços públicos dos municí-
pios por concessionárias prestadoras do serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Entretanto, o objeto do caso dos autos é a cobrança de remuneração fixada em contrato de 
permissão de uso da faixa de domínio (ID 7319528 - fls. 76/94), que estabelece:

FINALIDADE, PREMISSAS DE DEFINIÇÃO DE CONTEÚDO E DECLARAÇÕES
A presente permissão especial de uso tem por exclusiva finalidade permitir o uso remunerado da faixa 
de domínio da Rodovia BA-099, conforme descrito na Cláusula Primeira deste contrato, mediante as 
cláusulas e condições a seguir estipuladas.
Define-se como “Faixas de Domínio” a base física sobre a qual assenta uma rodovia, constituída 
pelas pistas de rolamento, canteiros, obras-de-arte, acostamentos, sinalização e faixa lateral de se-
gurança, até o alinhamento das cercas que separam a estrada dos imóveis marginais ou da faixa do 
recuo (Glossário de Termos Técnicos Rodoviários).
[...]
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 Constitui objeto deste contrato a permissão especial de uso da faixa de domínio da Rodovia BA-
099, com respectivo trecho, extensão, caracterização e ocupação da faixa de domínio da Rodovia 
BA-099, com implantação de 2.192,94m² de acesso rodoviário no Km 99, sentido norte, Município 
de Entre Rios-BA (projeto aprovado pela AGERBA sob n° do processo 081.2159.2020.0001452-58), 
tudo em conformidade as cláusulas IX, e LXVIII do Contrato de Concessão nº 002/00 e com as 
disposições deste instrumento contratual.
1.1.1 A partir da assinatura deste Termo fica de inteira responsabilidade da PERMISSIONÁRIA a ma-
nutenção e a conservação do objeto em referência, cabendo ao PERMISSOR a fiscalização, conforme 
Portaria SIT/SEINFRA n.º 099/2015, sobre a qualidade dos serviços que serão executados, podendo 
solicitar a inclusão de novos serviços a depender da necessidade e conveniência dos mesmos, poden-
do inclusive, com vistas à segurança dos usuários, paralisar quaisquer obras. Ao fim da execução das 
obras de implantação do referido objeto, a PERMISSIONÁRIA apresentará ao PERMISSOR o projeto 
As-built, que se integrará a este contrato.
1.1.2 Havendo divergências significativas entre o projeto aprovado e o projeto As Built, as divergên-
cias deverão ser formalizadas mediante a assinatura de termo aditivo ao presente contrato.
1.2 Havendo necessidade de relocação de postes e/ou quaisquer estruturas e equipamentos, fixos ou 
removíveis, para fins de realização de obras necessárias, seja devido ao aumento da capacidade da 
rodovia ou quaisquer modificações imprescindíveis à segurança viária, todas as despesas e custas 
serão de responsabilidade exclusiva da PERMISSIONÁRIA.
1.2.1 Em sendo a PARTE interessada o PERMISSOR, deve a PERMISSIONÁRIA ser notificada com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias para que possa elaborar o respectivo projeto e orçamento. 
Em sendo a PERMISSIONÁRIA a PARTE interessada, deve o PERMISSOR ser comunicado com an-
tecedência mínima de 15 (quinze) dias. Em ambos os casos, a autorização para execução dos serviços 
previstos no item 1.2 somente poderão ser iniciados mediante análise e aprovação do projeto executi-
vo pelo INTERVENIENTE ANUENTE.
1.3 A inclusão de novas ocupações, após avaliação e aprovação do novo projeto pelo PERMISSOR, 
será objeto de termo de aditamento entre as PARTES, nos mesmos moldes do presente contrato, ocor-
rendo a partir de sua assinatura, na forma ali prevista.
1.4 O presente Contrato não dará à PERMISSIONÁRIA o direito de exclusividade sobre as ocupações 
da faixa de domínio a que estiver autorizada, podendo o PERMISSOR ceder o uso da faixa de domínio 
a outros permissionários, inclusive nos mesmos locais onde a PERMISSIONÁRIA tiver instalado seus 
bens e equipamentos, desde que respeitadas as Resoluções e legislações pertinentes ao setor elétrico.
[...]
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA REMUNERAÇÃO
12.1 Pela utilização da área ocupada nos termos do item 1.1 deste Contrato, a PERMISSIONÁRIA 
pagará ao PERMISSOR a importância de R$7.371,86 (sete mil trezentos e setenta e um reais e oi-
tenta e seis centavos), por ano, conforme ocupação constante no projeto executivo (Anexo I) e sua 
respectiva memória de cálculo (Anexo II).
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12.3 O Valor expresso no item 12.2 será reajustado anualmente, com base na variação positiva do 
IPCA, considerando para o cálculo a data inicial mar/2020 e data final fevereiro de cada ano, sendo 
que o 1ª pagamento vence na data da assinatura deste Contrato (data-base para pagamento das anui-
dades) e as demais, nos anos subsequentes.
12.3.1 Na hipótese de extinção do índice de atualização monetária supramencionado, será adotado 
outro indexador equivalente que vier a ser definido pelo Governo Federal.
12.4 Os pagamentos em atraso estarão sujeitos a cobrança de juros de 1% (um por cento) ao mês, co-
brado pelo modo pro rata die, acrescido de multa de 2% (dois por cento) por ocasião de inadimplência 
até o dia do pagamento.
12.5 Após a data de assinatura deste Contrato, quaisquer tributos ou encargos criados, alterados ou 
extintos, poderão implicar na revisão destes, para mais ou para menos, conforme o caso, mediante 
assinatura de termo aditivo.
12.6 Os pagamentos a serem realizados pela PERMISSIONÁRIA ao PERMISSOR por força deste ins-
trumento serão efetivados mediante boleto bancário, conforme fatura a ser emitida pelo PERMISSOR.
12.7 O PERMISSOR deverá emitir faturas e boletos de cobrança (“Documentos de Cobrança”), cons-
tando obrigatoriamente o número do Contrato, identificação da parcela a ser paga, alíquotas de 
impostos incidentes, quantidades e os respectivos valores, indicação da localidade de prestação dos 
serviços, a descrição do objeto do Contrato
12.8 A PERMISSIONÁRIA toma ciência neste ato que em 22 de maio de 2014 o PERMISSOR celebrou 
o CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA E VINCULAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DE 
ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E OUTRAS AVENÇAS (“CONTRATO DE CESSÃO”) 
com o Banco do Nordeste do Brasil S.A., e que nos termos do referido CONTRATO DE CESSÃO, TO-
DOS os direitos de crédito devidos ao PERMISSOR por Meio de Escritura Particular de Abertura de 
Crédito, foram cedidos fiduciariamente para o BNB.
12.9 Tendo em vista o quanto disposto no item 12.8, resta pactuado entre as PARTES o seguinte:
12.9.1 A presente Cessão não poderá ser alterada sem a prévia e expressa autorização do BNB;
12.9.2 Os direitos creditórios previstos no presente termo não poderão ser alienados ou de qual-
quer forma cedidos ou transferidos ou sofrer qualquer modificação sem a prévia e expressa 
autorização do BNB;
12.9.3 Enquanto não houver um inadimplemento nos termos do CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁ-
RIA E VINCULAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BAN-
CÁRIAS E OUTRAS AVENÇAS, todos os valores relativos ao presente termo deverão ser depositados 
na conta corrente de titularidade do PERMISSOR nº 6328-2 mantida na Agência 0142, do Banco do 
Nordeste do Brasil S/A. (“CONTA CENTRALIZADORA”);
12.9.4 Caso haja um inadimplemento nos termos do CONTRATO DE CESSÃO FIDUCIÁRIA E VIN-
CULAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS E DE ADMINISTRAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS E 
OUTRAS AVENÇAS (uma notificação do BNB nesse sentido será considerada prova suficiente da 
ocorrência de um inadimplemento), todos os valores relativos ao presente termo deverão ser deposi-
tados na CONTA 6328-2 ou em conta corrente a ser indicada pelo BNB;
12.9.5 Mediante solicitação do BNB, a PERMISISONÁRIA deverá enviar cópia do CONTRATO, títu-
los de crédito, ou quaisquer outros documentos a ele relativos.
12.9.6 As orientações aqui expressadas são feitas em caráter irretratável e irrevogável e somente 
poderão ser alteradas mediante prévia e expressa autorização por escrito do BNB.
12.9.7 Quando da quitação do financiamento por parte da PERMISSIONÁRIA, tal exigência junto ao 
BNB deixa de ter eficácia.
[…]

Inaplicável, portanto, neste caso concreto, a tese firmada no precedente (RE 581.947 – Tema 
261 do STF) apontado pela concessionária AGRAVANTE.

Por oportuno e para corroborar a inaplicabilidade do RE 581.947 (Tema 261 do STF) na hipótese dos 
autos, colaciono solução adotada pela eminente Ministra CÁRMEM LÚCIA ao julgar caso semelhante:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. MARGENS 
DE RODOVIAS. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO: IMPOSSIBILI-
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DADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFEN-
SA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO RE N. 581.947-RG (TEMA 261). RECUR-
SO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
DECIDO. 3. Razão jurídica não assiste à recorrente. 4. No recurso extraordinário n. 581.947 (Tema 
261 da repercussão geral), Relator o Ministro Eros Grau, este Supremo Tribunal concluiu haver re-
percussão geral quanto à “cobrança de taxa de ocupação do solo e do espaço aéreo por poste de 
transmissão de energia elétrica” e julgou o mérito no seguinte sentido: “RECURSO EXTRAORDINÁ-
RIO. RETRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. COBRANÇA. TAXA DE USO E OCUPAÇÃO DE SOLO E ES-
PAÇO AÉREO. CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER-PODER E PODER-DEVER. 
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO EM 
BEM PÚBLICO. LEI MUNICIPAL 1.199/2002. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. ARTIGOS 
21 E 22 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. Às empresas prestadoras de serviço público incumbe o 
dever-poder de prestar o serviço público. Para tanto a elas é atribuído, pelo poder concedente, o tam-
bém dever-poder de usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como de promover 
desapropriações e constituir servidões de áreas por ele, poder concedente, declaradas de utilidade 
pública. 2. As faixas de domínio público de vias públicas constituem bem público, inserido na catego-
ria dos bens de uso comum do povo. 3. Os bens de uso comum do povo são entendidos como proprie-
dade pública. Tamanha é a intensidade da participação do bem de uso comum do povo na atividade 
administrativa que ele constitui, em si, o próprio serviço público [objeto de atividade administrativa] 
prestado pela Administração. 4. Ainda que os bens do domínio público e do patrimônio administrativo 
não tolerem o gravame das servidões, sujeitam-se, na situação a que respeitam os autos, aos efeitos 
da restrição decorrente da instalação, no solo, de equipamentos necessários à prestação de serviço 
público. A imposição dessa restrição não conduzindo à extinção de direitos, dela não decorre dever 
de indenizar. 5. A Constituição do Brasil define a competência exclusiva da União para explorar os 
serviços e instalações de energia elétrica [artigo 21, XII, b] e privativa para legislar sobre a matéria 
[artigo 22, IV]. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a declaração, incidental, da 
inconstitucionalidade da Lei n. 1.199/2002, do Município de Ji-Paraná” (DJe 27.8.2010). Não é o 
caso, entretanto, de se determinar a devolução destes autos à origem para a aplicação da sistemá-
tica da repercussão geral, pois, na espécie, o Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do 
paradigma (RE n. 581.947-RG) por haver fundamento infraconstitucional suficiente para resolução 
da controvérsia: “Preliminarmente afasto a tese de que a matéria discutida nos presentes autos deve 
ser conforme o julgamento do RE 581.947 - Tema nº 261, da sistemática de repercussão geral. Isso 
porque, inolvidável que a temática enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento 
do RE 581.947/R não guarda identidade fática com a tratada no vertente caso. Naqueles autos, o 
STF foi instado a se manifestar quanto a peculiar situação de ser ou não facultado ao Município de 
Ji-Parará a cobrança de indenização de concessionária de serviço público em razão da instalação de 
equipamentos necessários à prestação do serviço em área de domínio público de vias públicas (bens 
públicos de uso comum do povo). Dito de outra forma, o que se discutia naquela hipótese se atrelava 
à temáticas de ordem constitucional, porquanto envolta de serviços públicos prestados pela União 
que demandava o uso de bens públicos de dominialidade do Município - categoria essa que a faixa de 
domínio de rodovia não se enquadra - bem como questionamentos a respeito da natureza jurídica de 
referida cobrança, demandado para tanto, conceitos de tributário, o que em nada se assemelha com a 
hipótese julgada” (fls. 19-20, vol. 21). O paradigma de repercussão geral apreciou questão referente 
à cobrança de taxa por uso de bem público pertence a município, pessoa jurídica de direito público, 
e sobre regras de direito urbanístico. Não há como aplicar esse entendimento na espécie vertente, 
pois estes autos versam sobre preço cobrado pelo uso de faixas de domínio de rodovias concedi-
das a empresas de direito privado, nos termos do art. 11 da Lei n. 8.897/1995. Essa controvérsia 
inclusive foi resolvida pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar os Embargos de Declaração 
no Recurso Extraordinário n. 581.947-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, delimitou o alcance da tese 
fixada na repercussão geral: “1) Embargos de Declaração. Repercussão Geral. Cobrança de taxa 
pelo uso de bens municipais. Delimitação da controvérsia jurídica. 2) In casu, todo o litígio travado 
nos autos gravitou em torno da lei do município de Ji-Paraná que instituiu a cobrança de taxa pelo 
uso do solo e subsolo. 3) Embargos de Declaração conhecidos e providos, sem efeitos infringentes, 
para esclarecer que o decisum dispõe sobre a impossibilidade de cobrança de taxa, espécie de tributo, 
pelos municípios em razão do uso do espaço público municipal” (DJe 19.3.2014). No voto condutor 
desses embargos de declaração, o Ministro Relator esclareceu: “(...) leitura detida das manifestações 
de vários dos ilustres ministros que participaram da votação do acordão recorrido revela que o tema 
analisado ficara adstrito à análise da constitucionalidade da cobrança de taxa para a retribuição pelo 
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uso do espaço público por concessionárias fornecedoras do serviço público de energia elétrica”. 5. 
Quanto à cobrança realizada pela concessionária de rodovias em face da concessionária de energia 
elétrica pelo uso das faixas de domínio de rodovias, o Superior Tribunal de Justiça assentou: “Sem 
maiores considerações quanto à argumentação trazida no agravo, a tese quanto à possibilidade de 
uso compartilhado gratuito de bem público por concessionária de serviço público já foi examinada 
nos embargos de divergência nº 985.695/RJ, tendo restado pacificado o entendimento no sentido 
da possibilidade da 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 nº 8.987/1995” (fl. 20, doc. 21). A 
apreciação do pleito recursal exigiria a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à 
espécie (Lei n. 8.987/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, 
seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. [...] Nada há a prover quanto 
às alegações da recorrente. 6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. 
a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Su-
premo Tribunal Federal). Publique-se. (STF - RE 9118970-93.2006.8.26.0000 SP, Relatora: Ministra 
CÁRMEM LÚCIA, DJe 03.04.2019)

Destarte, ao celebrar o contrato de permissão de uso de faixa de domínio com a concessionária 
AGRAVADA, a concessionária AGRAVANTE estava ciente dos ônus que lhe eram e poderiam ser 
impostos, comprometendo-se ao pagamento da remuneração sub judice.

A despeito disso, não pode incidir na espécie a isenção conferida pelo art. 2º do Decreto nº 84.398/80.
Nesse sentido, eis o posicionamento da Corte Cidadã:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCESSÃO 
DE RODOVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA, POR 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSI-
BILIDADE. PREVISÃO EM CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 5 E 7/STJ. 
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO. AU-
SÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. ÓBICE DA 
SÚMULA 7/STJ.
1. Não há violação do artigo 1.022 do CPC, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira 
clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, tendo a 
tutela jurisdicional sido prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão 
proferido em sede de embargos de declaração.
2. A jurisprudência desta Corte já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que é possível a 
concessionária de serviço público cobrar pelo uso de faixa de domínio que administra por ou-
tra concessionária que explora serviço público diverso, em razão do disposto no art. 11da Lei n. 
8.987/1995, desde que esteja previsto nos respectivos contratos de concessão, como ocorreu no 
caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp 1.849.497/CE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda 
Turma, DJe 18/11/2020; AgInt no AREsp 1.251.496/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, 
DJe 19/12/2019; EDcl no AgInt no AREsp 1.299.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Tur-
ma, DJe 25/10/2019; AgInt no AREsp 1.247.413/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, 
DJe 22/08/2019; REsp 1.790.863/SP, Rel. Min. Herman Benjamim, Segunda Turma, DJe 22/05/2019; 
AgInt no REsp 1.734.828/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 15/10/2018; AREsp 
977.205/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25/04/2018; AgInt no AREsp 1.160.810/SP, 
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 19/03/2018.
3. A questão em torno da prescrição não foi apreciada pela Corte de origem, inclusive após terem sido 
opostos os embargos de declaração, o que acarreta o não conhecimento do recurso especial pela falta 
de cumprimento ao requisito do prequestionamento, atraindo a aplicação da Súmula 211/STJ.
4. A verba fixada na origem obedeceu aos limites impostos pelo art. 20, § 3º, do CPC/1973, os quais 
podem servir como parâmetro mesmo em juízo equitativo, não se mostrando exorbitantes, de modo 
que a sua revisão esbarra nos óbices das Súmulas 284/STF e 7/STJ. Precedente: REsp 1.309.092/AL, 
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012.
5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1479965/SP, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, 
DJe 17.03.2021)
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PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. EXPLORAÇÃO DE RODOVIA CONCESSIONADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA 
PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVI-
ÇO PÚBLICO DIVERSO. ART. 11DA LEI 8.987/1995. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE 
STJ: ERESP. 985.695/RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.12.2014. HIPÓTESE VEI-
CULADA NOS PRESENTES AUTOS QUE É DIVERSA DAQUELA OBJETO DO TEMA 261/STF 
- RE 581.947/RO-RG. ALEGAÇÃO DE SER NECESSÁRIA A LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO 
QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA QUE NÃO 
FOI OBJETO DE IRRESIGNAÇÃO ESPECÍFICA POR OCASIÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRI-
MENTO DE SENTENÇA. AS DEMAIS MATÉRIAS ALEGADAS PARTEM DO PRESSUPOSTO DE 
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STF, AQUI JÁ AFASTADO E, POR ISSO, TAMBÉM FICAM 
REFUTADAS. AGRAVO INTERNO DA CPFL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Enquanto, no presente caso, a hipótese em discussão se refere a rodovia concessionada, na Re-
percussão Geral apreciada pelo excelso STF o caso se referia à exploração direta da via pública 
pelo próprio Poder Público, razão pela qual não se pode aplicar o decidido no TEMA 261/STF ao 
presente caso.
2. O argumento referente à necessidade de liquidação por arbitramento demanda o revolvimento dos 
autos, porquanto a parte ora agravante, como constou no acórdão recorrido, deixou de realizar tal 
irresignação de maneira específica na impugnação ao cumprimento de sentença, cuja peça inicial 
continha a clara indicação fundamentada de todas as rubricas pretendidas pela parte exequente.
3. As demais alegações da parte agravante tem como início argumentativo a aplicabilidade do TEMA 
261/STF ao presente caso, razão pela qual ficam também rechaçadas.
4. Agravo Interno da CPFL a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1607050/SP, Relator: Ministro: MANOEL ERHARDT - Desembargador Con-
vocado do TRF-5ª Região, Primeira Turma, DJe 20.05.2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EXPLORAÇÃO DE RODO-
VIA CONCESSIONADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍ-
NIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DIVERSO. ART. 
11 DA LEI 8.987/1995. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ: ERESP. 985.695/RJ, 
REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.12.2014. HIPÓTESE VEICULADA NOS PRESEN-
TES AUTOS QUE É DIVERSA DAQUELA OBJETO DO TEMA 261/STF - RE 581.947/RO-RG. 
MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. 1. Não versando os presentes autos a mesma 
controvérsia decidida pelo STF, com Repercussão Geral, não se pode aplicar a sistemática do art. 
1.040, II do Código Fux. 2. Enquanto no presente caso a hipótese em discussão se refere a rodovia 
concessionada, na Repercussão Geral apreciada pelo excelso STF e o caso se refere à exploração 
direta da via pública pelo próprio Poder Público. 3. Além disso, no presente caso, este STJ apreciou 
a causa forte no entendimento aqui consolidado referente à aplicação do art. 11 da Lei 8.987/1995, 
ao passo que no caso da Repercussão Geral, o excelso STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 
1.199/2002 do MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ/RO, por motivação pertinente à competência tributária. 
4. Manutenção do julgado anterior, dada a inaplicabilidade do chamado Juízo de conformação, tendo 
em vista que a adequação ao paradigma supremo somente se opera quando se verifica que, do con-
teúdo das substancialidades das decisões, se pode assegurar identidade de teses ou temas jurídicos. 
(STJ - REsp: 1296954 SP 2011/0291751-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 
Primeira Turma, DJe 06.09.2019)

Não diverge o posicionamento adotado por esta colenda Quarta Câmara Cível, consoante se 
infere do julgamento recente do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032675-64.2020.8.05.0000, 
cuja relatoria coube ao eminente Desembargador EMÍLIO SALOMÃO PINTO RESEDÁ:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS 
PÚBLICOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA PELO USO DA FAI-
XA DE DOMÍNIO. RODOVIA. ESTRADA DO COCO. LINHA VERDE. CONCESSIONÁRIA LI-
TORAL NORTE. CLN. INSTALAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO. CONSTRUÇÃO REDE 
ELÉTRICA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO.
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[...]
De modo que, a primeira distinção a ser observada é que o precedente invocado pela agravante re-
fere-se a “taxa” de cobrança por Município pelo uso do espaço público municipal, enquanto que no 
presente caso o que se questiona é a cobrança de remuneração fixada em contrato de permissão de 
uso da faixa de domínio.
[...]
Deste modo, à evidência que o caso em apreço distingue-se da tese de repercussão geral firmada no 
RE 581.947, mostrando-se pertinente, de outro lado, a jurisprudência citada pelo a quo, cuja discus-
são reporta-se à relocação de postes de iluminação em faixa de domínio de rodovia, cuja lide deu-se 
entre concessionária de exploração de rodovia e permissionária de energia elétrica, análogo, pois, 
ao caso em questão.
Diante disto, os elementos trazidos aos autos até o presente momento não são suficientes à concessão 
da medida antecipatória e provimento do recurso, não sendo possível aferir, em sede de cognição 
sumária, qualquer ilegalidade na cláusula do contrato de permissão especial de uso para acesso às 
faixas de domínio, devendo prevalecer, por ora, os termos do decisório atacado.
[...]
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8032675-64.2020.8.05.0000, Relator: Des. EMÍLIO SALOMÃO 
PINTO RESEDÁ, Quarta Câmara Cível, DJe 18.08.2021)

Logo, diante da previsão contratual (ID 7319528 - fls. 76/94 – Cláusula Décima Segunda), não 
há como, neste momento, acolher a tese recursal que visa afastar a cobrança da remuneração pelo uso 
de faixa de domínio.

Ademais, consoante se extrai das contrarrazões, vislumbro que, aparentemente, contrariando 
a determinação contida no instrumento firmado entre as partes, mais especificamente nos itens 1.2 e 
4.2, a concessionária AGRAVANTE não apresentou a autorização prévia do ESTADO DA BAHIA 
para a construção da via de acesso à Subestação Subaúma, no km 99 da rodovia BA-099, com o esta-
belecimento das condições de segurança necessária para a referida operação.

Por outro prisma, do exame que empreendo neste instante processual, não restou evidenciado 
possível risco ao resultado útil do processo, eis que a concessionária AGRAVANTE, conquanto fun-
damente apropriadamente a pretensão deduzida liminarmente na exordial, aduzindo com clareza as 
suas razões, descuidou de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente 
do não imediato cumprimento do pleito formulado.

Contrariamente, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso con-
creto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente gra-
ve e irreparável, autorizasse a concessão da tutela provisória de urgência requerida.

Nesse contexto, descuidando a concessionária AGRAVANTE de apontar pressuposto espe-
cífico previsto no art. 300 do CPC, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão deduzida liminar-
mente na exordial.

Por conseguinte, acertada a r. decisão hostilizada, ao não conceder a tutela provisória de ur-
gência requerida, eis que ausentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo in-
cólume a decisão interlocutória recorrida.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8001854-09.2022.8.05.0000. Primeira Câmara Cível. Rela-
tora: Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 16/05/2022).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
MANDADO DE SEGURANÇA. SELEÇÃO DE COMERCIANTES PARA OCU-
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PAÇÃO DE BOXES NO NOVO MERCADO DE UTILIDADES DO MUNICÍPIO 
DE CAETITÉ. DECISÃO VERGASTADA QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DO 
DECRETO MUNICIPAL Nº 127, DE 03/12/2021, VIABILIZADOR DO FUN-
CIONAMENTO DO REFERIDO CENTRO COMERCIAL. EXISTÊNCIA DE 
PRÉVIO PROCESSO SELETIVO DOS FEIRANTES, EMPREENDIDO PELO 
ENTE PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS REITORES DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA. INTELECÇÃO DO ART.37, CAPUT, DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL. IMPETRANTES/AGRAVADOS QUE NÃO SE ENCON-
TRAVAM PREVIAMENTE INSCRITOS NA GERÊNCIA DE TRIBUTOS DO 
MUNICÍPIO. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO NO CER-
TAME. INTELECÇÃO DO ART.3º, DO ALUDIDO ATO NORMATIVO MUNI-
CIPAL. PARECER DO PARQUET PELO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO 
RECURSAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento com pedido de tutela 
de urgência recursal Nº 8034832-73.2022.8.05.0000, da Comarca de Caetité, figurando como agra-
vantes MUNICÍPIO DE CAETITÉ e VALTÉCIO NEVES AGUIAR e agravados WILLIAN 
DE SOUZA TEIXEIRA, ARLINSON SOARES DE MATOS, CLEMILSON NEVES NAS-
CIMENTO, LEVI DE JESUS NUNES, MANOEL MESSIAS COTRIM, JURACY SOARES 
SILVA, MARCO ANTONIO DE MATOS, JOÃO LUIZ MARTINS PEREIRA, GERALDO 
SILVA LIMA, ANTÔNIO ALCIDES CARDOSO, AGNALDO SILVA LIMA, PEDRO FILHO 
VILASBOAS DANTAS, PAULO MARTINS PEREIRA, EDVALDO XAVIER DE OLIVEIRA, 
VANUZA MODESTO DE SOUZA, WASHINGTON LUIZ VILASBOAS DANTAS, MAICON 
FERREIRA DA SILVA SANTOS, GILSON ROMULO VILASBOAS DANTAS.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INS-
TRUMENTO, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência recursal interposto por 
VALTÉCIO NEVES AGUIAR, na qualidade de prefeito do Município de Caetité, em face da deci-
são proferida pelo MM. Juiz da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Co-
marca de Caetité. A aludida manifestação judicial, prolatada no Mandado de Segurança nº 8002769-
81.2021.8.05.0036, foi elaborada nos seguintes termos (ID 167852435):

“Na hipótese dos autos, consigno estarem presentes os requisitos legais que autorizam a concessão 
da liminar, porquanto restaram evidenciados, “prima facie”, a pertinência do pedido de suspensão do 
ato impugnado, por elevado grau de necessidade e urgência.
Destaco que a digna Autoridade Coatora, com base no Decreto no 127, de 03/12/2021, adiantou às 
pessoas relacionados no seu anexo, que foram identificadas apenas pelos seus nomes, os novos boxes 
de uma estrutura recém reformada, pronta para uso. A impetração, por si só, constitui prova de que 
vários outros feirantes não foram contemplados. A estes caberia, querendo, apenas o direito de im-
pugnarem a escolha feita pelo Impetrado. Entretanto, foram “comunicados” apenas via Diário Oficial 
do Município.
Considero, em hipóteses como a presente, que a exigência de acompanhamento do Diário Oficial im-
porta em violação aos princípios da razoabilidade e publicidade, com reflexos na garantia da ampla 



275

REVISTA BAHIA FORENSE

defesa, especialmente tratando-se, os Impetrantes, de pessoas simples, provavelmente de baixa esco-
laridade e dependentes do mercado informal. (…)
Isso posto, e mais considerando o que dos autos consta, CONCEDO a liminar para suspender os 
efeitos do ato do Impetrado concernente ao Decreto nº 127, de 03/12/2021, até ulterior deliberação.
Intime-se o Impetrado para cumprir o comando da decisão sob pena de multa diária no valor de 
R$200,00 (duzentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de outras comi-
nações, conforme previstas em lei, usando-se, ante a URGÊNCIA da medida, do meio de comunicação 
processual mais rápido, incluindo a forma eletrônica. 
Notifique-se o Impetrado a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações.
Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Município de Caetité-BA, enviando-lhe 
cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.
Requisite-se da Prefeitura Municipal de Caetité as informações e documentos solicitados pelos Impe-
trantes na parte final da petição inicial.
Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos.
Sirva-se da cópia da presente decisão como mandado, carta e/ou oficio.”(grifo nosso)

Irresignada, a autoridade coatora recorreu, alegando, preliminarmente, a inadequação da via 
eleita, a saber, o mandado de segurança coletivo, para veicular a pretensão autoral, ante a ausência de 
prova pré-constituída.

Em sede meritória, suscitou, em síntese, que: a) os agravados, comerciantes de confecções da 
feira livre de Caetité-BA, esperavam ocupar espaços no recém-reformado Mercado Municipal de Uti-
lidades, mas se decepcionaram “com a informação de que os boxes só seriam ocupados pelo comércio 
de utilidades, assim como também com a publicação do Decreto Municipal nº 127/21 e a lista anexa 
com os nomes dos comerciantes que foram contemplados com a ocupação dos boxes do Mercado.”; 
b) impetrado o writ,o juiz a quo, de forma desacertada, concedeu a liminar requerida, suspendendo 
os efeitos do Decreto nº 127, de 03/12/2021; c) inexistiu ilegalidade ou abuso de poder por parte do 
Ente Público, sendo certo que o mencionado diploma legal municipal norteou-se pelos princípios da 
legalidade, moralidade, finalidade pública e eficiência; d)“os Impetrantes, ora Agravados, trataram 
apenas de parte do objeto do mencionado Decreto, ao não observarem os termos do art. 3º, quando 
a Administração Municipal informou a composição da lista dos feirantes que utilizarão os boxes do 
Mercado Municipal de Utilidades.”; e) “Nesse sentido, a lista define os comerciantes dos ramos ca-
racterizados como de utilidades e os demais que “exerciam atividade comercial no referido mercado 
antes do seu fechamento para reforma que não receberam boxes em outro local.”; f) “a Administra-
ção Municipal, gozando a sua discricionariedade para deliberar sobre a organização da feira livre 
da Cidade, definiu através do Decreto Municipal nº 121/21, que o antigo “Mercado de Comercializa-
ção de Carnes”, após reforma e adequações, passará a ser utilizado como “Mercado Municipal de 
Utilidades.”; g) “A definição do antigo Mercado de Comércio de Carnes para “Mercado Municipal 
de Utilidades” foi procedida pela Administração Municipal após ouvir parte de funcionários da 
administração que trabalham diretamente na Feira Livre, parte da população e parte dos feirantes. 
Nesse sentido, a decisão foi tomada devido um planejamento maior, pelo qual a Administração Mu-
nicipal busca reformar e reorganizar toda a Feira Livre.”; h) “No mesmo Decreto Municipal definiu 
como utilidades os ramos de atividades comerciais inscritos como tal na Gerência de Tributos, que 
podem ser descritas como aquelas que trabalham como bijuteria, utensílios de alumínio, utensílios 
de plásticos, de pequenos eletrônicos, de cosméticos, de chapeus, artesanatos, e afins.”; i) “o Muni-
cípio, no exercício de sua competente ordenação do solo, tem o poder discricionário de determinar 
os locais onde podem ser abertos comércios e realizadas atividades econômicas.”; j) a autorização 
para uso do espaço público possui caráter precário, podendo ser revogada a qualquer momento, nos 
termos da Súmula nº 619, do STJ; l)“O Código de Posturas do Município, Lei n. 09/67, no seu art. 172, 
determina que “o exercício do comércio ambulante dependerá sempre de licença especial, que será 
concedida de conformidade com as prescrições da legislação fiscal do Município do que preceitua 
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este código”. O art. 174, inciso I, do mesmo Código define que “é proibido ao vendedor ambulante, 
sob pena de multa, estacionar nas vias públicas e outros logradouros fora dos locais previamente 
determinados pela Prefeitura.”; m)“é importante rechaçar o fundamento constante da decisão agra-
vada no sentido de que os comerciantes deveriam ser intimados por escrito, para além da publicação 
do Decreto no Diário Oficial, para que impugnassem a lista.”; n) “a publicação de ato normativo em 
diário é forma válida e legítima de notificação dos jurisdicionados, sendo desnecessária intimação 
pessoal.”; o) “Ainda que assim não fosse, a lista em questão é composta dos feirantes que já se en-
contravam cadastrados junto à Gerência de Tributos do Município, ou seja, que se encontravam com 
suas atividades formalizadas. Eventual ausência de cadastro prévio apenas poderia ser imputada 
aos próprios comerciantes e representaria exercício de atividade econômica em desconformidade 
com as normas fiscais e em violação ao Código de Posturas do Município.”; p) “Demonstrando a 
lisura de todo o processo no mesmo Decreto Municipal nº 127/21, a Administração Municipal criou 
a Comissão de Gestão, com a participação de representante do Poder Legislativo Municipal, com a 
finalidade de proceder o 18 sorteio de localização dos boxes individuais de cada feirante, bem como 
para deliberar sobre eventuais impugnações de acontecessem.”;q) “inexistindo qualquer impugna-
ção, foi dada sequencia nos trabalhos, e no dia 17/12/2021 foi realizado o sorteio para definição dos 
boxes na sede da Prefeitura Municipal, com a participação de todos os comerciantes contemplados, 
do Prefeito Municipal, do Procurador Jurídico do Município, e dos membros da Comissão de Ges-
tão criada pelo Decreto Municipal nº 127/21. Nesse sentido, os Trabalhos acontecem da forma mais 
transparente e harmônica possível.”

Pleiteou, destarte, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, em sede principal, o seu pro-
vimento, com a reforma da decisão agravada.

O decisum monocrático alocado no ID 24262087 denegou a suspensividade requerida.
Irresignada, a recorrente ingressou com agravo interno.
Após a oitiva da parte adversa, e diante dos fatos novos apresentados, em juízo de retratação, foi de-

ferido o efeito suspensivo ao recurso principal (art.1.021, §2º, do CPC) (ID 27598824 dos autos correlatos).
Os recorridos apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 25015423), defenden-

do o improvimento da insurgência.
O Parquet opinou pelo provimento do recurso (ID 25579675). 
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, inciso VIII, do CPC/2015 e art. 187, § 2º, do RITJBA.

VOTO

1. Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos extrínsecos e intrínsecos 
de sua admissibilidade.

2. Trata-se, na origem, de mandamus tombado sob o nº 8002769-81.2021.8.05.0036, impe-
trado por WILLIAN DE SOUZA TEIXEIRA, ARLINSON SOARES DE MATOS, CLEMIL-
SON NEVES NASCIMENTO, LEVI DE JESUS NUNES, MANOEL MESSIAS COTRIM, 
JURACY SOARES SILVA, MARCO ANTONIO DE MATOS, JOÃO LUIZ MARTINS PE-
REIRA, GERALDO SILVA LIMA, ANTÔNIO ALCIDES CARDOSO, AGNALDO SILVA 
LIMA, PEDRO FILHO VILASBOAS DANTAS, PAULO MARTINS PEREIRA, EDVALDO 
XAVIER DE OLIVEIRA, VANUZA MODESTO DE SOUZA, WASHINGTON LUIZ VI-
LASBOAS DANTAS, MAICON FERREIRA DA SILVA SANTOS, GILSON ROMULO VI-
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LASBOAS DANTAS, ora agravados, contra o Prefeito Municipal de Caetité, VALTÉCIO NEVES 
AGUIAR, ora agravante.

Os impetrantes, na exordial, asseveraram que “são feirantes em Caetité e, há décadas, fato 
público e notório, exercem seu labor do Mercado Público Municipal, a maioria no ramo de roupas 
e confecções.”

Adunaram que “Consta do anexo do Decreto que foram contempladas 37 pessoas, todas 
referidas como do ramo de “utilidades”, mas que já exerciam sua atividade comercial no mercado. 
O que contrasta com a realidade, pois na feira há apenas 22 feirantes neste ramo.”

Assinalaram que “Ao fazer isso, quis o Impetrado na verdade dar (mera) aparência de legali-
dade ao ato. Disponibilizou um número determinado de vagas no mercado recém reformado, mas que 
foram previamente direcionadas a pessoas certas e determinadas, em detrimento de outros feirantes e 
interessados, os quais também já exerciam suas atividades na mesma feira, nas caçadas (sic) e ruas.”

Desta forma, impetraram o writ, obtendo a liminar rogada através da interlocutória proferi-
da no ID 167852435.

Inconformada, a autoridade coatora agravou.
Feita esta digressão, necessária para a correta compreensão da demanda, passa-se à 

análise deste agravo de instrumento.

3. De início, importa consignar que os arts. 1º, 2º e 3º, do Decreto Municipal nº 127/21, dis-
põem sobre a situação sob comento, traçando norteios preciosos para a apreciação do recurso (ID 
174159127), senão vejamos:

“Art.1º Fica determinado que o equipamento público conhecido como “antigo mercado de carnes”, 
localizado no Mercado Municipal, passe a ser denominado de “MERCADO MUNICIPAL DE UTI-
LIDADES”, e será utilizado exclusivamente para o comércio de utilidades, conforme definição da 
atividade pela Gerência Municipal de Tributos.

Art.2º A obra de reforma e requalificação do Mercado Municipal de Utilidades resultou na constru-
ção de boxes comerciais individuais, que serão utilizados por comerciantes locais para a comercia-
lização exclusiva de utilidades, conforme definição da atividade pela Gerência de Tributos.

Art.3º Os boxes comerciais do Mercado Municipal de Utilidades serão entregues pelo Município 
por autorização de uso, em caráter precário, para os comerciantes locais previamente inscritos 
na Gerência de Tributos do Município que já trabalhavam na feira livre da cidade, sendo aqueles 
comerciantes inscritos no ramo de comercialização de utilidades, e também aqueles que exerciam 
atividade comercial no referido mercado antes do seu fechamento e não receberam boxes em outro 
local, identificados em lista anexa fornecida pela Gerência de Tributos do Município.”

Desta forma, o diploma legal mencionado delineia, para a escolha dos comerciantes que ocu-
parão os boxes individuais no mercado reformado, as seguintes condições: a) a prévia inscrição dos 
citados negociantes na Gerência de Tributos do Município; b) devendo tais indivíduos serem atuantes 
na feira livre da cidade, no setor de utilidades, ou no mencionado centro comercial, em momento 
anterior à sua reestruturação.

Assim, verifica-se que a municipalidade implementou a realização de procedimento adminis-
trativo para a escolha dos feirantes contemplados, sendo aberto, inclusive, prazo para impugnação da 
lista de nomes divulgada (ID 174159127), tudo nos termos previstos no art. 4º, § 1º do mencionado 
Decreto Municipal nº127/21.
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Bem assentadas estas premissas, cruciais para uma correta anamnese da questão, vislumbra-se 
que a conduta da Administração Pública, no processo de escolha dos comerciantes, não descurou dos 
princípios constitucionais da legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência (art.37, 
caput, da Constituição Federal), sendo a eleição dos critérios de seleção norteada por parâmetros 
objetivos, dentro de uma perspectiva de discricionariedade que o ato administrativo em tela permite. 

Acerca do poder discricionário na seara do Direito Administrativo, implica dizer que o mesmo 
é uma ferramenta para que o administrador público não se quede paralisado ante a atuação constante 
que a função executiva requer, de modo a garantir a eficiência na gestão estatal, sem esquecer dos 
princípios estruturantes apontados no parágrafo anterior.

A definição elaborada pelo Ilustre Prof. Marçal Justen Filho, sobre o instituto em tela, é lapidar:

“Discricionariedade é o modo de disciplina normativa da atividade administrativa que se caracteriza 
pela atribuição do dever-poder de decidir segundo a avaliação da melhor solução para o caso concre-
to, respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico.”(Curso de direito administrativo / Mar-
çal Justen Filho. - 12. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p.86)

Em confluência a este panorama, constata-se que os impetrantes, ora agravados, não 
comprovaram nos autos condição sine qua non para participarem do processo de seleção para 
ocupação precária dos boxes comerciais, a saber, a prévia inscrição na Gerência de Tributos 
do Município.

Importa grifar, neste giro, que o preenchimento da exigência referida é necessária para que se 
verifique a regularidade, inclusive fiscal, dos comerciantes que almejam se candidatar à utilização do 
espaço público no citado Mercado de Utilidades.

De fato, este requisito não se revela desarrazoado ou desproporcional, na medida em que 
cabe ao Ente Municipal velar pela regularidade das atividades comerciais desenvolvidas em seu 
território, desestimulando, em contrapartida, a informalidade das atividades econômicas em seu 
âmbito de atuação.

Vale dizer, a ausência de prova nos fólios acerca desta prévia inscrição no órgão municipal 
desnatura, a princípio, a pretensão dos impetrantes/agravados, reforçando, por outro lado, as alega-
ções esgrimidas pelo agravante em suas razões recursais.

Em confluência a isto, visualiza-se que se a decisão prolatada pelo juiz de origem permane-
cer eficaz, poderá comprometer a continuidade do serviço público, no tocante às atividades desen-
volvidas no centro comercial, delineando possível periculum in mora em desfavor da coletividade 
que habita a urbe.

Compartilhando esta mesma percepção, o Parquet opinou pelo provimento do recurso (ID 
25579675).

Por conseguinte, constata-se que a decisão hostilizada laborou em equívoco, devendo, pois, 
ser reformada.

Isto posto, DÁ-SE PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para, reforman-
do a decisão hostilizada proferida pelo juiz a quo, denegar a liminar requerida no mandado de 
segurança originário.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0001950-81.2015.8.05.0138. 2ª Vice Presidência. Relatora: Desa. Ma-
ria de Lourdes Pinho Medauar, Julgado em 06/06/2022).
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ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO. REJEIÇÃO DE 
CONTAS DOS EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012, DO EX-PREFEITO DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUAQUARA, ORA APELANTE. REGULARIDADE DOS PARE-
CERES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA. REJEIÇÃO DAS CONTAS PELA CÂMARA DOS VEREADORES DA-
QUELE ENTE FEDERATIVO, EM CONSONÂNCIA COM OS OPINATIVOS 
DO ALUDIDO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
NÃO COMPROVADA. AFRONTA À AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível Nº 8055067-58.2021.8.05.0001, 
da Comarca de Jaguaquara, em que é apelante ALDEMIR MOREIRA e apelados CÂMARA MU-
NICIPAL DE VEREADORES DE JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE 
JAGUAQUARA.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Jus-
tiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do 
voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por ALDEMIR MOREIRA contra a sentença prolata-
da pela MM. Juíza de Direito da Comarca de Jaguaquara, que julgou a demanda improcedente, nos 
seguintes moldes:

“O caso em tela versa sobre pedido de nulidade dos Processos Administrativos de Julgamento das 
Contas do Poder Executivo Municipal relativos aos exercícios financeiros de 2011 e 2012, a fim de 
sustar os pareceres e imputações de débito exarados nos processos TCM 0841-12 e 09557-13 e Decre-
tos Legislativos que os aprovaram, fundado na alegação, em resumo, de cerceamento de defesa. (…)
Dessa forma, conforme disposto acima, o julgamento das contas do autor, exchefe do Executivo Muni-
cipal, incumbe à Câmara de Vereadores, tendo por base parecer prévio do Tribunal de Contas, preva-
lecendo a decisão de dois terços dos membros da Casa Legislativa (arts. 31, § 1o, e 71 c/c o 75 da CF).
Portanto, cabe à Instituição Parlamentar o julgamento final e definitivo do Gestor s< Municipal, con-
forme a jurisprudência do STF: (…)
Ao Poder Judiciário, cabe tão somente verificar a regularidade formal do procedimento, adotado pelo 
Poder Legislativo para julgar as contas públicas apresentadas pelo chefe do Poder Executivo Muni-
cipal, bem como a verificação da existência dos motivos ensejadores de sua rejeição e, considerando 
que os Decretos se pautaram em pareceres prévios exarados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, 
que concluiu pela não aprovação das contas e que fora observada a legalidade do procedimento e 
assegurado ao autor o contraditório e a ampla defesa, conforme comprovam: cópia de ofício, com 
recebimento exarado pelo autor, para manifestação anterior à análise de pareceres do TCM pela casa 
legislativa (fls. 313); cópia de ofício, com recebimento exarado pelo autor para apresentação de defe-
sa em sessão de julgamento (fls. 331); ofício, com AR comprovando recebimento, concedendo prazo de 
15 dias para apresentação de defesa escrita ou utilizar tribuna livre ou enviar procurador (fls. 360), 
certidão informando que o autor deixou de apresentar defesa (fls. 365) e tais documentos, por sua vez, 
demonstram que o autor fora notificado de todos os atos e convidado a apresentar defesa, mantendo-
-se, ao que se verifica, silente durante todo o processo, não há razões que justifiquem a nulidade pelo 
judiciário do ato ora impugnado. (…)
Do exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na 
inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I do Novo CPC.
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As custas iniciais foram pagas.
Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme artigo 85, § 
2o, do CPC.”

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 5158780), alegando, em síntese, que: 
a)“As conclusões postas na sentença, são absolutamente equivocadas e dissociada dos autos, não 
tendo existido o enfrentamento adequado da matéria postada na causa de pedir, pela decisão re-
corrida.”; b) “não houve na sentença uma única manifestação quanto a ausência de notificação 
para os atos praticados no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização e poste-
riormente no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que emitiram seus Pare-
ceres em reuniões das comissões.”; c)“Ao contrário do quanto consignado na sentença, saltam aos 
olhos as nulidades que permeiam os aludidos processos de julgamento de contas anuais do Execu-
tivo Municipal de Jaguaquara, desde a sua instauração, no seu processamento, na elaboração do 
relatório final e no julgamento final, contaminam o atos finais, consubstanciados nos respectivos 
DECRETOS LEGISLATIVOS Nº 004/2013 e 001/2013 DE REJEICAO DAS CONTAS DO PODER 
EXECUTIVO REFERENTE AOS EXERCÍCIOS FINANCEIROS DE 2011 E 2012, das quais o Autor 
é o responsável.”; d) “A simples intimação para defesa final, sendo uma delas questionável, posto 
feita por AR, não suplanta o vício de ausência de notificação para se defender dos atos precedentes 
a cargo nas comissões, posto que ali é que o Apelante teria condições de produzir plena defesa, 
com produção de provas técnicas, inclusive.”; e)“Imprescindível, portanto, a instauração de um 
procedimento administrativo para o julgamento das contas, COM A INTIMAÇÃO DO AUTOR 
PARA QUE POSSA PRESTAR ESCLARECIMENTOS SOBRE ELAS E APRESENTAR DEFESA 
TÉCNICA, SENDO INTIMADO DE TODOS OS ATOS TOMADOS NO PROCESSO, exigência 
formal essencial, que não fora observado nos processos questionados.”; f)“O art. 5º, inciso LX, 
da Constituição Federal, aliás, é expresso no sentido de que, aos litigantes, em processo judicial 
ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com 
os meios e recursos a ela inerentes, não mais prevalecendo o princípio da “verdade sabida” a 
possibilitar a aplicação imediata de pena.”; g)“Os documentos aqui acostados demonstram que o 
procedimento correto quando do julgamento da prestação de contas não foi observado, na medida 
em que o Gestor, ora Apelante, NÃO FORA INTIMADO/NOTIFICADO DE NENHUM DOS ATOS 
ANTECEDENTES TOMADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL, mas apenas para defesa final, sendo 
alijado de todos os atos anteriores.”; h) A Súmula nº 343, do STJ, explicita que “É obrigatória a 
presença de advogado em todas as fases do processo administrativo disciplinar .”; i)“Desta for-
ma, percebe-se que ambos os processos de apreciação de contas, que culminou na emissão dos 
Pareceres Prévios mostram-se contaminado desde o seu nascedouro, eis que a peça inaugural 
consubstanciada no Pronunciamento técnico, não consigna os elementos de acusação capaz de 
permitir a ampla defesa, no sentido de cientificar-lhe que está sendo efetivamente acusado e qual 
consequência pode lhe acarretar.” j)“Não há prévia configuração das condutas irregulares, nem 
prévia delimitação de suas consequências e sua subsunção a uma das hipóteses do art. 40 da Lei 
Complementar Estadual nº 06/91, violando frontalmente o postulado constitucional do contraditó-
rio e da ampla defesa, a ensejar a interferência deste Poder Judiciário.”; l)“tanto o Parecer Prévio 
quanto o julgamento do Recurso de Reconsideração, padecem de vício insanável, considerado a 
ausência de fundamentação e motivação dos julgamentos.”

Pugnou, destarte, pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença hostilizada e o con-
sequente julgamento procedente dos pleitos autorais.

As partes apeladas apresentaram contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (ID 
5158780, 5158793, 5158797).

A Procuradoria de Justiça, devidamente instada a se manifestar no feito, asseverou não 
possuir interesse em opinar na demanda (ID 11857994).
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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

1. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.Trata-se, na origem, de ação anulatória de decisões proferidas pela Câmara Municipal de 
Jaguaquara, ajuizada por ALDEMIR MOREIRA, ora apelante, contra CÂMARA MUNICIPAL 
DE VEREADORES DE JAGUAQUARA, ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JAGUA-
QUARA, ora apelados.

O autor alegou, na exordial, que “na qualidade de então Prefeito do Município de Jagua-
quara, apresentou sua prestação de contas relativas aos exercícios financeiros de 2011 e 2012 ao 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, tendo o órgão de contas emitido os respec-
tivos Pareceres Prévios quanto as contas dos respectivos exercícios, opinando pela rejeição, porque 
irregulares, das contas da Prefeitura Municipal de Jaguaquara.”

Adunou que “em relação às Contas do Poder Executivo, o TCM/BA emite peça opinati-
va, sendo o julgamento a cargo da Câmara Municipal de Vereadores, as contas dos exercícios 
de 2011 e 2012 foram encaminhadas para a Câmara Municipal de Vereadores, para o devido 
julgamento.”

Asseverou que “a Câmara procedeu à abertura de procedimentos administrativos sem tom-
bamento, conforme documentação em Anexo (Does. 03 e 04), processos nos quais os Pareceres do 
TCM eram parte integrante.”

Assinalou que “Em ambos os referidos Procedimentos Administrativos, procedeu-se à sim-
ples deliberação em relação aos Pareceres Prévios emanados do TCM/BA, no âmbito da Comissão 
de Finanças, Orçamento e Fiscalização e posteriormente no âmbito da Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação Final, que emitiram seus Pareceres em reuniões das comissões, ATOS PARA OS 
QUAIS O GESTOR NÃO FORA NOTIFICADO PREVIAMENTE.”

Obtemperou que “Após a deliberação nas comissões e transcorrido o prazo de defesa, nova-
mente (intimação IMpessoal por carta), as contas foram postas em julgamento sem a participação do 
ex-gestor, que teve ambas as contas rejeitadas, exarando-se os Decretos Legislativos 004/2013 (Doc. 
05 - exercício de 2011) e 001/2014 (Doc. 06 - exercício de 2012).”

Esclareceu que “Muito embora tenha sido devidamente intimado para apresentar defesa em 
um único momento, referida intimação se deu por carta e não pessoalmente, ferindo a legislação que 
rege o julgamento de Prefeitos pela Câmara Municipal (Dei. 201/67).”

Sublinhou que “não lhe fora dado a oportunidade de rechaçar tecnicamente as inverdades 
declinadas nos respectivos Pareceres do TCM sobre as contas anuais do Poder Executivo concer-
nentes aos exercícios financeiros de 2011 e 2012.”

Enfatizou que “EM RELAÇÃO ÀS CONTAS DE 2012, o mesmo não foi previamente intimado 
da Sessão de julgamento das contas.”

Ajuizada a demanda, a análise da tutela de urgência requerida foi postergada para momento 
posterior à triangularização processual (ID 5158658).

Após a devida marcha processual, com a apresentação das respectivas defesas, foi prolatada a 
sentença de improcedência, ensejando a propositura deste apelo pelo autor.
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Feita esta digressão, necessária para a correta compreensão da demanda, passa-se à aná-
lise do recurso.

3. Em primeiro plano, importa repelir a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, sus-
citada pelos apelados ESTADO DA BAHIA e MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA.

Isto se dá porque o recurso de apelação aviado pelo demandante não deixou de impugnar os 
fundamentos da sentença hostilizada, sublevando-se contra os argumentos que alicerçaram o decisum 
que julgou improcedente a demanda.

Em razão deste fundamento, rejeita-se a prefacial de ausência de dialeticidade recursal, 
suscitada nas contrarrazões.

4. Bem assentada esta premissa, visualiza-se que o controle externo do Poder Executivo Mu-
nicipal é exercido pela correlata Câmara de Vereadores, com o auxílio dos Tribunais de Contas, nos 
exatos termos do art. 31, da Constituição Federal, que dispõe:

“Art.31 - A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante con-
trole externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
§ 1°- O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas 
dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.”

A decisão, tomada pela aludida Casa Legislativa, deve reunir o voto de dois terços dos verea-
dores, de acordo com o quanto disposto nos arts. 71 e 75, da Carta Magna.

Pois bem, a tripartição de poderes, adotada pelo Estado Democrático de Direito vigente no 
Brasil, não impede que exista o mencionado controle externo das atividades de cada Poder, sendo o 
julgamento das contas do prefeito pela Câmara de Vereadores do seu município um exemplo deste 
mecanismo, denominado na doutrina constitucionalista de sistema de freios e contrapesos.

Desta forma, ao Poder Judiciário só é dado analisar a regularidade formal do procedimento 
que culminou com a rejeição das contas do apelante, dos anos de 2011 e 2012, não podendo adentrar 
no mérito do julgamento efetuado.

Neste contexto, a sentença vergastada (ID 5158765), de modo preciso, aponta os documentos 
que comprovam a cientificação do apelante em relação aos processos de julgamento das contas, nestes 
exatos termos (ID 5158680):

“(…) considerando que os Decretos se pautaram em pareceres prévios exarados pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios, que concluiu pela não aprovação das contas e que fora observada a legalida-
de do procedimento e assegurado ao autor o contraditório e a ampla defesa, conforme comprovam: 
cópia de ofício, com recebimento exarado pelo autor, para manifestação anterior à análise de parece-
res do TCM pela casa legislativa (fls. 313); cópia de ofício, com recebimento exarado pelo autor para 
apresentação de defesa em sessão de julgamento (fls. 331); ofício, com AR comprovando recebimento, 
concedendo prazo de 15 dias para apresentação de defesa escrita ou utilizar tribuna livre ou enviar 
procurador (fls. 360), certidão informando que o autor deixou de apresentar defesa (fls. 365) e tais 
documentos, por sua vez, demonstram que o autor fora notificado de todos os atos e convidado a 
apresentar defesa(...)”

Em confluência a isto, importante grifar que o autor/apelante não junta aos fólios o regi-
mento da citada Casa Legislativa, deixando de demonstrar as alegadas ilegalidades que teriam 
sido cometidas pelo suposto descumprimento do quanto ali disposto no julgamento das contas da 
autoridade referida.
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Destarte, remanesce claro que o recorrente deixou de cumprir o ônus que lhe é prescrito pelo 
art.373, I, do CPC, o que reforça o enfraquecimento da sua tese recursal.

Assim, também não se vislumbra a alegada ilegalidade dos pareceres do Tribunal de Contas 
do Município, inexistindo comprovação da generalidade das conclusões exaradas pelo citado órgão 
fiscalizador (ID 5158680).

5. Neste mesmo passo, impende esclarecer que a Súmula 343, do STJ, invocada pelo apelante, 
se refere a processo administrativo disciplinar, não se amoldando, pois, à situação sob comento, que 
envolve atividade fiscalizatória sob as contas do chefe do executivo municipal.

Ademais, obrigatório consignar o cancelamento, pelo STJ, da mencionada Súmula, que, em 
seu lugar, editou a Súmula Vinculante nº 5, que dispõe sobre o tema em sentido diametralmente opos-
to, ao afirmar que “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não 
ofende a Constituição.” (grifo nosso)

A respeito das matérias aqui abordadas, a jurisprudência também se posiciona:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE 
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DETERMINANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PA-
RECER PRÉVIO N. 08850-14 EMITIDO PELO TCM/BA QUE OPINOU PELA REJEIÇÃO DAS CON-
TAS DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BONINAL/BA REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. 
CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ATO ADMINIS-
TRATIVO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO A ENSEJAR A SUSPENSÃO 
DOS SEUS EFEITOS. PERICULUM IN MORA INVERSO. DECISÃO REFORMADA. I – Preliminar 
de inadmissibilidade do agravo de instrumento. Rejeição. II – Mérito recursal. O Tribunal de Contas 
dos Municípios é um órgão de auxílio do controle externo do Poder Legislativo que, dentre outras 
funções, aprecia as contas prestadas anualmente pelos chefes do poder executivo municipal, elabo-
rando, por conseguinte, pareceres prévios, que são encaminhados às respectivas Câmaras de Verea-
dores. II – Existe uma possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo no tocante à sua 
validade, como também em relação ao próprio mérito administrativo. Isto porque, compete ao Judi-
ciário garantir a observância do princípio da legalidade em todos os atos da Administração Pública. 
III – Analisando detidamente os autos, ao menos em sede de cognição superficial, não se vislumbra 
a ocorrência de irregularidades no Parecer Prévio oriundo do processo administrativo n. 08850-14, 
fls. 257/271, já que fora devidamente fundamentado e motivado, lastreando-se nos preceitos legais e 
constitucionais aplicáveis ao caso. IV – Ademais, por meio de um exame superficial, típico deste mo-
mento processual, não restou demonstrado que houve violação ao princípio do devido processo legal 
no caso concreto. Afinal, fora oportunizado ao Agravado prazo para exercer o contraditório e a ampla 
defesa, consoante manifestação de fls. 246/256-verso e pedido de reconsideração de fls. 273/282. V – 
Como acima mencionado, o TCM é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e seu parecer técnico tem 
natureza meramente opinativa, competindo às Câmaras dos Vereadores o efetivo julgamento das con-
tas dos gestores públicos. Este entendimento foi, recentemente, referenciado pelo STF no julgamento 
do RE n. 848826 e do RE n. 729744. VI – Resta induvidoso, que inexiste perigo de dano ao Agravado, 
já que a rejeição de suas contas pelo TCM, não acarretará, automaticamente, a sua inelegibilida-
de. Isto posto, a medida que se impõe é a revogação da tutela provisória deferida. PRELIMINAR. 
REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJ-BA - AI: 00161542520168050000, Relator: 
Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 23/11/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REJEIÇÃO DAS CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITO 
PELA CÂMARA MUNICIPAL - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCES-
SO LEGAL - NÃO OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. Conforme a melhor doutrina e atual 
jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria, no julgamento de contas do Chefe do Executivo 
Municipal, efetivado pelo Poder Legislativo, não se instaura um litígio, havendo apenas uma delibe-
ração legislativa sobre a exatidão da execução orçamentária que, embora com análise de parecer 
prévio do Tribunal de Contas, não fica adstrito a este, podendo as contas ser aprovadas ou rejeita-
das, desde que se observem as determinações constitucionais, especialmente as que dizem respeito 
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à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. É que, hodiernamente, não 
há espaço para que se proceda a julgamentos, sejam eles políticos, administrativos ou judiciais, em 
desrespeito ao postulado democrático do devido processo legal. Demonstrado o regular cumprimento 
do Regimento Interno da Câmara Municipal, não encontrando respaldo a alegação de violação ao 
devido processo legal, não há que se falar em anulação do julgamento das contas e do respectivo 
Decreto que as rejeitou.” (TJ-MG - AC: 10000206011496002 MG, Relator: Geraldo Augusto, Data 
de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/02/2022)

Bem assentados estes alicerces, verifica-se que a sentença vergastada não laborou em equívo-
co, devendo, pois, ser preservada.

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se o decisum hos-
tilizado pelos fundamentos acima explanados.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8014677-49.2021.8.05.0000. Terceira Câmara Cível. Relator: 
Juiz de Direito Substituto de 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo, Julgado em 19/04/2022).

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 
DE DESAPROPRIAÇÃO. OBRAS DE COMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁ-
RIO PARA A IMPLANTAÇÃO DA PONTE ILHÉUS-PONTAL. PEDIDO LIMINAR 
DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. URGÊNCIA DEMONSTRADA. INEXIS-
TÊNCIA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO. VALOR OFERTADO A TÍTULO DE 
COMPENSAÇÃO SOCIAL. DEPÓSITO PRÉVIO E INTEGRAL DO VALOR ESTI-
MADO DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO LEGAL. PRESCINDIBILIDADE DE PRÉ-
VIA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA. 
VALOR INICIAL OFERTADO COMPATÍVEL COM O VALOR DE MERCADO 
ESTIMADO. PERÍCIA DESIGNADA. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA PERTEN-
CENTE À UNIÃO. AUTORIZAÇÃO DA SPU. PORTARIA N. 08/2014. PRELIMI-
NAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 
1. Compulsando-se os autos de origem, observa-se que a autorização concedida pela 
Superintendência de Patrimônio da União – SPU, por meio da Portaria n. 08/2014, 
abrange as áreas de domínio da União impactadas pelas obras de complementação do 
Sistema Viário Sul, para a implantação da Ponte Ilhéus-Pontal, de modo que, da leitu-
ra da referida Portaria não é possível extrair ressalvas da União quanto à autorização 
para a realização das obras de Construção da Ponte Ilhéus-Pontal, a qual faz expressa 
referência às especificações técnicas do projeto constantes do processo administrativo 
n. 04941.002675/2013/47, instaurado para viabilizar a pretensão estatal oriunda do De-
creto n. 14.770 de 11 de outubro de 2013, que também considera como objeto do projeto 
a requalificação viária do entorno da obra principal, situação jurídica que confere le-
gitimidade e interesse processual ao Estado da Bahia para promover a desapropriação 
dos imóveis situados na área abrangida pelo decreto de utilidade pública, em especial 
diante da previsão constante do art. 5º, parágrafo único, da Portaria nº 08/2014, ao es-
tabelecer que “o interessado responderá judicial e extrajudicialmente, por quaisquer 
reivindicações que venham a ser efetuadas por terceiros, concernentes ao imóvel de 
que trata esta portaria, inclusive por benfeitorias nele existentes”.
2. A despeito da possível inexistência, em tese, do dever de indenizar - inclusive por 
benfeitorias e acessões eventualmente realizadas (enunciado n. 619 da Súmula do Su-
perior Tribunal de Justiça) -, o Estado da Bahia está promovendo grande esforço fi-
nanceiro social e de cunho compensatório aos ocupantes da área objeto do decreto de 
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utilidade pública, fato que, per se, demonstra que a atuação da administração pública, 
no caso, está pautada tanto no interesse público inerente à melhoria do sistema viário 
da cidade de Ilhéus quanto no respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana 
das pessoas que tiveram os imóveis desapropriados, justamente porque o Poder Públi-
co também não fechou os olhos à evidente necessidade de promoção do direito fun-
damental à moradia dos cidadãos afetados, ainda que eventualmente se encontrem em 
situação de ocupação irregular de bem público.
3. A ação de desapropriação realizada por necessidade ou utilidade pública submete-se 
ao procedimento estabelecido no Decreto-Lei n. 3.365/1941, que, em seu art. 15, prevê 
a possibilidade de concessão de imissão provisória na posse uma vez configurados os 
requisitos urgência e depósito prévio da quantia indenizatória.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, já entendeu pela compatibilida-
de do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 com a Constituição Federal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação no sentido de 
que a imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação, caracterizada 
pela urgência, prescinde de avaliação prévia e até mesmo de pagamento integral, a 
demonstrar tanto que na desapropriação judicial o valor inicialmente indicado a título 
de indenização, para fins de imissão provisória na posse, não é definitivo, a dizer, é 
tão somente estimativo, quanto que é a instrução processual fator preponderante na 
avaliação final do imóvel.
6. No caso específico dos autos, os documentos acostados informam que o Laudo Téc-
nico de Avaliação estimou o valor de R$ 32.271,35 (trinta e dois mil, duzentos e setenta 
e um reais e trinta e cinco centavos) para fins de indenização da edificação e acessões 
(ID n. 77651884 - autos de origem), a título de compensação social.
7. Diante da relevância pública da construção da Ponte Ilhéus-Pontal, com a aproximação 
do início do plano de execução das obras, sobretudo após da informação a respeito da 
efetivação de 132 desocupações (ID n. 17347019), a imissão provisória na posse tornou-
-se imperativa e medida de urgência, tal como vislumbrou o magistrado singular, fato 
que traduz o atendimento ao requisito estabelecido pelo art. 15 do Decreto-lei 3.345/41.
8. Conquanto tenha alegado a ausência de urgência para a imissão provisória na posse 
ao argumento de que a obra da Ponte Ilhéus-Pontal já teria sido concluída, não bastasse 
o próprio Decreto n. 14.770 de 11 de outubro de 2013 e a Portaria n. 08/2014 ter con-
siderado como objeto do projeto a requalificação viária do entorno da obra principal, 
cumpre ressaltar a informação trazida pelo Setor de Desapropriação da Secretaria de 
Infraestrutura - SEINFRA (ID n. 17347019), no sentido de que o Projeto de implan-
tação do Sistema Viário Sul Ilhéus/Pontal é composto por 03 (três) fases sucessivas e 
interligadas, sendo a requalificação viária do entorno parte da última etapa imprescin-
dível à conclusão do projeto. 
9. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8014677-
49.2021.8.05.0000, no qual figura como Agravante JOSE ANTONINO MELGACO FAGUNDES 
e como Agravado ESTADO DA BAHIA. 

ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E 
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NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões constantes do voto do relator designado para lavrar o 
voto vencedor. Vencida a Excelentíssima Desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por JOSÉ ANTONINO 
MELGACO FAGUNDES, em desfavor da decisão de ID 91220148, proferida pelo MM. Juiz de 
Direito da 1.ª Vara De Fazenda Pública de Ilhéus, que nos autos da Ação de Desapropriação de n.º 
8005981-40.2020.8.05.0103, movida pelo ESTADO DA BAHIA, deferiu a imissão na posse nos se-
guintes termos:

“(...) Intime-se o expropriante a proceder o competente e integral depósito do valor da avaliação. 
Saliente-se que o depósito judicial é um procedimento que pode ser feito diretamente junto ao Banco 
do Brasil, inclusive pela Internet, sendo desnecessária expedição de guia de depósito pela Secretaria 
desta Vara.
Após o devido depósito dos valores, com fulcro no art. 15 do Decreto-Lei n.º 3.365/41, DEFIRO A 
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO BEM EXPROPRIADO, melhor descrito na inicial, devendo 
para tanto ser expedido o competente mandado.
Cite-se a parte expropriada no endereço indicado na inicial, para responder a presente ação, obser-
vando-se os termos dos arts. 16 e ss do DL n.º 3.365/41.(...)”

Irresignado, a Agravante, por intermédio da Defensória Pública do Estado da Bahia, interpôs 
o presente recurso, alegando que “a desapropriação se lastrearia no Decreto n.º 19.037, que havia 
declarado a utilidade pública da área a ser desapropriada para a “implantação da Ponte Ilhéus/
Pontal da área” (Ponte Jorge Amado)”. Grifos do Agravante.

Aduz que “em decisão de ID 91220148, “deferiu a imissão provisória na posse na área onde 
reside o Agravante e sua família.” Grifos do Agravante.

Sustenta que “Em 30 de abril de 2021, Oficiais de Justiça e a Polícia Militar compareceram 
à comunidade para cumprir a ordem judicial de desocupação dos imóveis e imissão “provisória” 
do Estado da Bahia na posse, ocasião em que, diante da hipervulnerabilidade das pessoas que se-
riam desalojadas e falta de planejamento social e humano acerca do que seria feito com as famílias, 
decidiram conceder três dias para que os moradores aceitassem a decisão, evitando o uso da força 
policial.” Grifos do Agravante.

Aponta que “é possível concluir que a desapropriação pretendida pelo Estado da Bahia não 
foi autorizada pela União, o que infringe regra do próprio diploma legal que rege o procedimento 
de desapropriação, que não admite que o ente federativo estadual interfira em bem de domínio da 
União.” Grifos do Agravante.

Pontua ainda que “outro requisito necessário para o deferimento da imissão provisória na 
posse é o depósito de indenização, desde que não seja realizada em valor irrisório, conforme juris-
prudência pacífica dos Tribunais, incluindo o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia”. Grifos do Agravante.

Sob tais argumentos, requereu a concessão de feito suspensivo ativo ao recurso, com o seu 
provimento final.

Na decisão de ID 16027426, concedi o efeito suspensivo.
O Agravado apresentou contrarrazões de ID 17326845, refutando a irresignação do agravante 

e requerendo a manutenção da decisão recorrida.
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VOTO

Preenchidos os pressupostos e requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.
Urge salientar que a cognição desta Corte está limitada ao exame do cabimento da decisão 

interlocutória impugnada, em razão das restrições cognitivas do Agravo de Instrumento, as quais, em 
regra, impedem a incursão aprofundada e definitiva no mérito da ação originária, sob pena de incor-
rer em indevido prejulgamento e, por conseguinte, de suprimir instância jurisdicional.

Sendo assim, indispensável é, neste julgamento, aferir, tão somente, se a decisão está em con-
sonância com a legislação brasileira e com a jurisprudência pacificada pelos Tribunais Superiores.

Cuidam-se os autos de Agravo de Instrumento interposto por JOSE ANTONINO MELGACO 
FAGUNDES contra decisão proferida pelo MM. Juízo a quo, que, nos autos da Ação de Desapropria-
ção n. 8005981-40.2020.8.05.0103, movido pelo ESTADO DA BAHIA, deferiu a imissão provisória 
na posse e determinou a citação da parte agravante, em observância aos termos dos arts. 16 e ss do 
DL 3.365/41.

De início, observa-se que a pretensão de reforma deduzida por meio do presente agravo de 
Instrumento repousa, em síntese, na controvérsia a respeito: i) da suposta ausência de legitimidade do 
Estado da Bahia para promover a ação de desapropriação de imóveis situados na área abrangida pelo 
Decreto n. 19.037 de 20 de maio de 2019; ii) do caráter supostamente irrisório do valor da indenização 
ofertada pelo Estado da Bahia; iii) da alegada ausência de urgência para a imissão provisória na posse.

De plano, compulsando-se os autos de origem, observa-se que a autorização concedida pela 
Superintendência de Patrimônio da União – SPU, por meio da Portaria n. 08/2014 (ID n. 77651910 - 
autos de origem), abrange as áreas de domínio da União impactadas pelas obras de complementação 
do Sistema Viário Sul, para a implantação da Ponte Ilhéus-Pontal.

Portanto, da leitura da referida Portaria não é possível extrair ressalvas da União quanto à autori-
zação para a realização das obras de Construção da Ponte Ilhéus-Pontal, a qual faz expressa referência 
às especificações técnicas do projeto constantes do processo administrativo n. 04941.002675/2013/47, 
instaurado para viabilizar a pretensão estatal oriunda do Decreto n. 14.770 de 11 de outubro de 2013 
(ID n. 77651910 - autos de origem), que também considera como objeto do projeto a requalificação vi-
ária do entorno da obra principal, situação jurídica que confere legitimidade e interesse processual ao 
Estado da Bahia para promover a desapropriação dos imóveis situados na área abrangida pelo decreto 
de utilidade pública, em especial diante da previsão constante do art. 5º, parágrafo único, da Portaria 
nº 08/2014, ao estabelecer que “o interessado responderá judicial e extrajudicialmente, por quaisquer 
reivindicações que venham a ser efetuadas por terceiros, concernentes ao imóvel de que trata esta 
portaria, inclusive por benfeitorias nele existentes”.

Noutro passo, com relação ao valor da indenização ofertada a título de prévia e justa indeni-
zação, importante tecer algumas considerações.

Em primeiro lugar, cumpre rememorar, antes de seguir, que o IV do art. 927 do Código de 
Processo Civil dispõe que os juízes e os tribunais observarão “os enunciados das súmulas do Su-
premo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria 
infraconstitucional”.

No particular, oportuno trazer ao lume o enunciado n. 619 da Súmula do Superior Tribunal 
de Justiça, que pacificou o entendimento sobre o tema, ao dispor que “a ocupação indevida de bem 
público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por 
acessões e benfeitorias” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 24/10/2018, DJe 30/10/2018).

Outrossim, convém rememorar que o Superior Tribunal de Justiça também possui firme entendi-
mento segundo o qual “a ocupação de bem público não gera direitos possessórios, e sim mera detenção 
de natureza precária”, de modo que, “ainda que a parte desconheça vício que inquine seu direito, go-
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zando de boa-fé, não são cabíveis o pagamento de indenização pelas benfeitorias e o reconhecimento 
do direito de retenção, nos termos do art. 1.219 do CC”. (AgRg no REsp 1319975 DF, Rel. Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 09/12/2015).

Revolvendo tais discussões e considerações para o caso sub judice, chama à atenção, neste 
momento processual, a manifesta ausência de elementos de prova hábeis a descaracterizar a pre-
sunção que milita em favor da pretensão expropriatória fundada nos documentos que comprovam 
que a área objeto do Decreto n. 19.037 de 20 de maio de 2019 constitui bem de domínio e proprie-
dade da União, sobretudo à míngua de título aquisitivo que comprove a legitimidade da ocupação 
realizada pela parte agravante, na medida em que os elementos probatórios coligidos aos autos, 
ao menos neste incipiente estágio processual, indicam que a parte agravante pode estar exercendo 
mera detenção de bem público.

Deste modo, infere-se que, a despeito da possível inexistência, em tese, do dever de indeni-
zar - inclusive por benfeitorias e acessões eventualmente realizadas (enunciado n. 619 da Súmula do 
Superior Tribunal de Justiça) -, o Estado da Bahia está promovendo grande esforço financeiro social e 
de cunho compensatório aos ocupantes da área objeto do decreto de utilidade pública, fato que, per se, 
demonstra que a atuação da administração pública, no caso, está pautada tanto no interesse público 
inerente à melhoria do sistema viário da cidade de Ilhéus quanto no respeito ao princípio da dignidade 
da pessoa humana das pessoas que tiveram os imóveis desapropriados, justamente porque o Poder 
Público também não fechou os olhos à evidente necessidade de promoção do direito fundamental à 
moradia dos cidadãos afetados, ainda que eventualmente se encontrem em situação de ocupação ir-
regular de bem público. 

No caso específico dos autos, os documentos acostados informam que o Laudo Técnico de 
Avaliação estimou o valor de R$ 32.271,35 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e 
cinco centavos) para fins de indenização da edificação e acessões (ID n. 77651884 - autos de origem), 
a título de compensação social.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça perfilha a orientação no sentido 
de que a imissão provisória na posse de imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, 
prescinde de avaliação prévia e até mesmo de pagamento integral, a demonstrar tanto que na desapro-
priação judicial o valor inicialmente indicado a título de indenização, para fins de imissão provisória 
na posse, não é definitivo, a dizer, é tão somente estimativo, quanto que é a instrução processual fator 
preponderante na avaliação final do imóvel. Nessa linha de intelecção, oportuna a transcrição de ares-
tos de julgados extraídos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. DESNE-
CESSIDADE DE AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA 
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recur-
sal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-
-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - A imissão provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, 
prescinde de citação do réu, tampouco de avaliação prévia ou de pagamento integral.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil 
de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a 
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, 
o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
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(AgInt no REsp 1756911/PA, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julga-
do em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)
__________________

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. ARGUIÇÃO GENÉRICA DE 
NULIDADE DO ATO DECLARATÓRIO. QUESTÃO FEDERAL NÃO ABORDADA NA CORTE 
DE ORIGEM. ENUNCIADOS 283 E 284 DO STF. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. AVALIA-
ÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/1941.
1. A alegação de nulidade da declaração de utilidade pública não foi acompanhada da demonstração 
de quais dispositivos legais foram violados, razão pela qual incide, por analogia, o Enunciado 284 
do STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não 
permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Ademais, esse ponto somente foi levantado após 
Embargos de Declaração interpostos na origem, o que motivou o Tribunal a quo a classificá-lo como 
“nova fundamentação de defesa” e deixar de apreciá-lo. Aplicável, portanto, o Enunciado 282 do STF: 
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão fede-
ral suscitada”.
3. O acórdão se encontra em consonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que a imissão 
provisória na posse do imóvel objeto de desapropriação, caracterizada pela urgência, prescinde de 
avaliação prévia ou de pagamento integral. Precedentes do STJ e do STF.
4. Destaque à aplicação do Enunciado 652 do STF: “Não contraria a Constituição o art. 15, § 1º, do DL. 
3.365/41 (Lei de desapropriação por utilidade pública)”.
5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1645610/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 
07/03/2017, DJe 20/04/2017)

Corroborando o entendimento ventilado da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a 
jurisprudência dos Tribunais pátrios possui orientação no sentido de que, para a concessão da tutela de 
imissão provisória na posse, é suficiente a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor 
do imóvel, nos termos do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941, de modo que, caso seja eventualmente 
constatada diferença entre o preço inicialmente ofertado e o importe constatado no curso da instrução 
processual, deverá a parte expropriante ser condenada ao pagamento do valor remanescente, acrescido 
dos devidos consectários legais. Confira-se, ilustrativamente, a ementa dos seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - PEDIDO LIMINAR 
DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL - URGÊNCIA DEMONSTRADA - DEPÓSITO PRÉVIO DO 
VALOR ESTIMADO DO IMÓVEL EFETIVADO - AUTORIZAÇÃO LEGAL - DISPENSABILIDA-
DE DA PRÉVIA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL - AUTORIZAÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA. - Nos 
termos do art. 15, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41, é autorizada a concessão da imissão provisória 
do expropriante na posse do imóvel objeto da servidão, independentemente da citação da parte 
ré, mediante a demonstração da urgência e do depósito estimativo do valor do imóvel - Revela-se 
despicienda, à luz da urgência na implementação da servidão, a realização de prévia avaliação 
judicial do imóvel, uma vez que, ao final da demanda, caso constatada eventual diferença entre 
o preço inicialmente ofertado e o importe avaliado na perícia judicial, será a parte expropriante 
condenada ao pagamento do valor remanescente, acrescido dos devidos consectários legais - Pre-
enchidos os requisitos legais supracitados, há de ser autorizada a imissão provisória na posse do 
imóvel objeto da expropriação. (TJ-MG - AI: 10000200093565001 MG, Relator: Versiani Penna, 
Data de Julgamento: 16/07/2020)
_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. UR-
GÊNCIA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA. DESNECESSIDADE. 1. A urgência alegada no De-
creto expropriatório para imissão provisória na posse vem respaldada no fato de o Município ser réu 
em Ação Civil Pública, sendo que a recuperação ambiental da área em questão faz parte do projeto lá 
elaborado, a partir de termo firmado com o Ministério Público. Diante disso, não há substrato para a 
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intervenção do Judiciário no mérito administrativo. 2. Outrossim, desnecessária a avaliação judicial 
prévia para autorizar a imissão provisória na posse, visto que eventual desconformidade com o laudo 
apresentado poderá ser corrigida posteriormente. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
(TJ-RS - AI: 70082670266 RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Data de Julgamento: 
30/10/2019, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2019)

Bem por isso, é possível concluir que não há que se falar em realização de perícia ou levanta-
mento de benfeitorias para a quantificação de valores compensatórios como condição para a imissão 
provisória na posse, especialmente quando a oferta a título de reparação de cunho político-social 
alcança expressiva quantia de R$ 32.271,35 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e um reais e trinta e 
cinco centavos) em favor de possíveis meros detentores de imóveis situados em área que, aos menos 
dos elementos que dos autos constam, integra terreno de Marinha, portanto, de titularidade da União.

Por fim, com relação à urgência para fins de imissão provisória na posse, imperioso trazer ao 
lume o que dispõe o art. 15 do Decreto-lei 3.345/41, in verbis:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 
685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens; (grifei)

Neste ponto, oportuno rememorar que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria, já 
entendeu pela compatibilidade do art. 15, § 1º, do Decreto-Lei 3.365/1941 com a Constituição Federal, 
conforme ementa redigida nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO 
PROVISÓRIA NA POSSE. ART. 5º, XXIV, LV, DA CF. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRA-RAZÕES. RE. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INOCOR-
RÊNCIA. ART. 15, § 1º, DO DECRETO-LEI 3.365/41. SÚMULAS STF 279 E 652. 1. Este Tribunal, 
em várias oportunidades, firmou o entendimento de que, não havendo prejuízo para qualquer das 
partes, nenhum ato processual será declarado nulo, conforme o brocardo “pas de nullité sans grief”. 
No caso dos autos, não houve tal comprovação. Não há que falar, portanto, em cerceamento de defe-
sa. Precedentes. 2. A orientação deste Tribunal é pela compatibilidade dos parágrafos do art. 15 do 
Decreto-lei 3.365/41 com o artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal. Súmula STF 652. 3. Concluir 
pela inaplicabilidade do referido Decreto-lei 3.365/41, no caso, envolveria o reexame de fatos e provas 
(Súmula STF 279), hipótese inviável nesta via. 4. Agravo regimental improvido. (AI 764402 AgR/SP, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 24.6.2010).

Deste modo, não é demais enfatizar que, diante da relevância pública da construção da Ponte 
Ilhéus-Pontal, com a aproximação do início do plano de execução das obras, sobretudo após da infor-
mação a respeito da efetivação de 132 desocupações (ID n. 17347019), a imissão provisória na posse 
tornou-se imperativa e medida de urgência, tal como vislumbrou o magistrado singular, fato que tra-
duz o atendimento ao requisito estabelecido pelo art. 15 do Decreto-lei 3.345/41.

À vista disso, conquanto tenha alegado a ausência de urgência para a imissão provisória na posse 
ao argumento de que a obra da Ponte Ilhéus-Pontal já teria sido concluída, não bastasse o próprio Decreto 
n. 14.770 de 11 de outubro de 2013 e a Portaria n. 08/2014 ter considerado como objeto do projeto a requa-
lificação viária do entorno da obra principal, cumpre ressaltar a informação trazida pelo Setor de Desa-
propriação da Secretaria de Infraestrutura - SEINFRA (ID n. 17347019), no sentido de que o Projeto de 
implantação do Sistema Viário Sul Ilhéus/Pontal é composto por 03 (três) fases sucessivas e interligadas, 
sendo a requalificação viária do entorno parte da última etapa imprescindível à conclusão do projeto.

Por todo o exposto, em observância aos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Jus-
tiça e dos Tribunais Pátrios, é forçoso reconhecer a necessidade de manutenção da eficácia da decisão 
de origem impugnada.
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Com base nas razões expendidas, divirjo do entendimento adotado pela eminente Relatora, e 
VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, revogan-
do-se a decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao Recurso (ID n. 16027426), a fim de 
restaurar a eficácia da decisão originária que determinou a imissão provisória na posse.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8017407-33.2021.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Geder L.Rocha Gomes, Julgado em 05/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LIMI-
NAR DEFERIDA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO 
AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de primeiro grau deferiu a liminar autorizando a IMISSÃO PROVISÓRIA 
NA POSSE, nos termos do §1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41 , sob fundamento 
da comprovada urgência da servidão pretendida e do depósito judicial já efetivado, 
bem como na alegação de que o interesse público deve se sobrepor ao particular, ainda 
mais neste momento de pandemia, onde a água faz parte do processo de contenção do 
avanço do coronavírus.
2. No caso dos autos, estamos diante da servidão administrativa, que é um direito real 
imposto pelo Estado sobre a propriedade imóvel, a fim de que ela suporte uma utilida-
de pública, limitando parcialmente os poderes de uso e gozo do seu proprietário, sendo 
também uma forma de manifestação da função social da propriedade
3. O agravante se insurge não contra a servidão em si, mas sim contra o valor que a 
agravada ofertou em sua inicial. Argumenta que a quantia depositada na conta judi-
cial vinculada ao processo de origem, se mostra totalmente insuficiente a indenizar o 
agravante pela área utilizada e discrepante com o real valor de mercado imobiliário da 
área em questão.
4. Na sistemática de regência do feito desapropriatório, a definição do valor final de-
vido pelo bem por ele objetivado é matéria a ser resolvida por ocasião da sentença, 
quando do provimento jurisdicional exauriente na primeira instância, não havendo que 
se discutir, a princípio, se o quantum inicialmente depositado seria justo ou não.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8017407-
33.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante MANOEL CERQUEIRA DA PURIFICA-
ÇÃO e agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente re-
curso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MANOEL CER-
QUEIRA DA PURIFICAÇÃO, em face da decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara 
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dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/
BA, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa Nº 8000481-42.2021.8.05.0237 
proposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

De logo, realce-se que a eminente magistrada a quo deferiu a tutela de urgência, porfiada na 
inicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, autorizando a IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE, nos 
termos do §1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/41, devendo constar do mandado que a ordem poderá 
ser cumprida na pessoa de quem se encontrar nos imóveis descritos na petição inicial, visando a efe-
tividade da medida.- Advirta-se que a referida imissão na posse deferida à autora resta condicionada 
à juntada, pela demandante, da guia de depósito judicial relativo ao valor apontado no laudo de ava-
liação que acompanha a inicial, se ainda não feito.”10 

Em suas razões recursais11, o agravante argumenta, em síntese, que a agravada ofertou em 
sua inicial a quantia de R$ 4.744,75 (quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e cinco 
centavos) pela área de 2.014,87m2, integrante de parte da propriedade do agravante no Município de 
Conceição de Feira e que a quantia depositada na conta judicial vinculada ao processo de origem, se 
mostra totalmente insuficiente a indenizar o agravante pela área utilizada e discrepante com o real va-
lor de mercado imobiliário da área em questão. Acosta documentos e laudo de avaliação particular12.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada, sob o argumento que: “não 
houve o justo pagamento de indenização para que a imissão na posse ocorra, sendo o valor depositado 
completamente irrisório e que não corresponde ao real valor de mercado da área em questão”.

Na decisão de Id 1703191, fora verificado o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento 
para a hipótese em discussão e indeferido o efeito suspensivo e a antecipação da tutela na hipótese.

A Agravada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões,13 pleiteando pelo indeferimen-
to do recurso e, por conseguinte, a manutenção do decisum, ora impugnado.

VOTO

Versam os autos sobre recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MANOEL CER-
QUEIRA DA PURIFICAÇÃO, em face da decisão interlocutória, proferida pelo MM. Juízo da Vara 
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Gonçalo dos Campos/
BA, nos autos da Ação de Constituição de servidão administrativa Nº 8000481-42.2021.8.05.0237 
proposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

1. Da admissibilidade recursal

Para conhecer do recurso, compete ao relator verificar previamente a existência dos pressu-
postos 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 forçosa a análise de ofício, conforme previsão 
expressa do art. 932, III, do Código de Processo Civil14.
10 ID 101594363 dos autos de nº 8000481-42.2021.8.05.0237

11 ID 16294047

12 Id 16294057

13 ID 17795382

14 Art. 932. Incumbe ao relator:
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Versando olhares ao caso dos autos, constatam-se os requisitos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, uma vez que: a) o recurso é próprio, porquanto 
interposto contra decisão que concede tutela provisória, nos termos do art. 1.015, inc. I  do CPC15; b) 
tempestivo, a teor do art. 1.003, §2º c/c o art. 231 ambos do CPC16, pois apresentado dentro do prazo 
de 15 dias úteis; c) com o preparo devidamente realizado, conforme comprovam os documentos de ID 
16294051 e 16294053; d) interposto por parte legítima e com interesse recursal, uma vez que suporta-
rá os efeitos da decisão recorrida; apresentando, também, os demais requisitos formais.

Portanto, estando satisfeitos os requisitos de admissibilidade do presente recurso, passa-
-se à análise do efeito suspensivo do presente agravo de instrumento.

2. Do deferimento da tutela antecipada pelo juízo de primeiro grau.

É cediço que a concessão da tutela antecipada, tal qual deferida pelo Juízo a quo, constitui me-
dida excepcional, e, por isso, deve-se pautar na existência concorrente dos pressupostos autorizadores 
de que trata o art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo 
de dano ou o risco ao resultado útil do processo17.

Sobre o cabimento da Tutela Provisória de Urgência, a doutrina de Fredie Didier Jr., Rafael 
Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga18 reza: “a tutela provisória de urgência pode ser cau-
telar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a 
demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “ fumus boni iuris”) 
e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da 
utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como 
“periculum in mora”) (art. 300, CPC)”.

Para Alexandre Câmara19 “Chama-se tutela cautelar à tutela de urgência do processo, isto é, 
à tutela provisória urgente destinada a assegurar o futuro resultado útil do processo, nos casos em 
que uma situação de perigo ponha em risco sua efetividade.” (...) ”Já a tutela de urgência satisfativa 
(tutela antecipada de urgência) se destina a permitir a imediata realização prática do direito alega-
do pelo demandante, revelando-se adequada em casos nos quais se afigure presente uma situação 
de perigo iminente para o próprio direito substancial (perigo de morosidade). (...) Para casos assim, 
impõe-se a existência de mecanismos capazes de viabilizar a concessão, em caráter provisório, da 
própria providência final postulada, a qual é concedida em caráter antecipado (daí falar-se em tu-

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

15 Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I -Tutelas provisórias;

16 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.(...)
§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231, incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:
I - a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio;
II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça;
III - a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria;
IV - o dia útil seguinte ao fim da dilação assinada pelo juiz, quando a citação ou a intimação for por edital;
V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação 
for eletrônica;
VI - a data de juntada do comunicado de que trata o art. 232 ou, não havendo esse, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, 
quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta;

17 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.

18 DIDIER JR., Fredie; BRAGA, Paula Sarno e DE OLIVEIRA, Rafael Alexandria Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito pro-
batório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela I -16 . ed.- Salvador: Ed. Jus Podivm, 2021.

19 CÂMARA, Alexandre Freitas. O Novo Processo Civil Brasileiro. 3ª ed – São Paulo: Atlas, 2017, p.73. 
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tela antecipada de urgência), permitindo-se uma satisfação provisória da pretensão deduzida pelo 
demandante”.

Ainda sobre a temática, prossegue o jurista: “Ambas as modalidades de tutela de urgência, 
portanto, têm como requisito essencial de concessão a existência de uma situação de perigo de dano 
iminente, resultante da demora do processo (periculum in mora). Este perigo pode ter por alvo a pró-
pria existência do direito material (caso em que será adequada a tutela de urgência satisfativa) ou a 
efetividade do processo (hipótese na qual adequada será a tutela cautelar)”20

Do exposto, a concessão de tutela de urgência, seja satisfativa ou cautelar, exige a constatação 
dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível 
reparação.

No concernente ao primeiro requisito, probabilidade do direito, Fredie Didier Jr, Paula S. 
Braga e Rafael A. de Oliveira dispõem: “inicialmente é necessária a verossimilhança fática, com 
a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos 
trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, 
independentemente da produção de prova”. Continuam os autores: “Junto a isso, deve haver uma 
plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, 
conduzindo aos efeitos pretendidos21”.

Na mesma linha de intelecção, ao proferir comentários sobre o fumus boni iuris, vaticina 
Alexandre Câmara22 que: “O nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para 
proferir a decisão acerca do requerimento de tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida 
postulada de natureza cautelar ou satisfativa. Tanto num caso como no outro deve a decisão ser 
apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação de decisão baseada em juízo de probabilidade 
(fumus boni iuris). O que distingue os casos de cabimento da tutela de urgência cautelar daqueles 
em que cabível a tutela de urgência satisfativa é o tipo de situação de perigo existente: havendo risco 
de que a demora do processo produza dano ao direito material, será cabível a tutela de urgência 
satisfativa; existindo risco de que da demora do processo resulte dano para sua efetividade, caberá 
tutela de urgência cautelar”.

No caso sob comento, as alegações agitadas na irresignação não merecem guarida, mormente 
porque o decisum obliterado alicerçou-se no Decreto-lei nº 3.365/41, tendo a Recorrida depositado o 
valor prévio da indenização, com base em laudo técnico por ela apresentado23, razão pela qual o Jul-
gador de piso deferiu a liminar, determinando a imissão provisória na posse, o que não merece reparo.

A decisão de primeiro grau deferiu a liminar autorizando a IMISSÃO PROVISÓRIA NA POS-
SE, nos termos do §1º do art. 15 do Decreto-Lei n. 3.365/4124, sob fundamento da comprovada ur-
gência da servidão pretendida e do depósito judicial já efetivado, bem como na alegação de que o 
interesse público deve se sobrepor ao particular, ainda mais neste momento de pandemia, onde a água 
faz parte do processo de contenção do avanço do coronavírus.

20 Op. Cit

21 Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, decisão, precedente, coisa julgada, processo estrutural e tutela provisó-
ria. Fredie Didier Jr. Paula Sarno Braga. Rafael Alexandria de Oliveira – 16. ed.rev.atual e ampl. – Salvador: Editora Jus Podivm, 2021, p.737

22 Op. cit

23 Id 96728188 – autos originários

24 Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz 
mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 
imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, 
tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.
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Primeiramente, cumpre tecer algumas considerações sobre a propriedade, sua evolução e 
função social.

Eros Roberto Grau25 resume a grande mudança no conceito de propriedade, que, com a CF/88, 
deixou de ter o viés de propriedade absoluta e passou para a propriedade-função: “A revanche da 
Grécia sobre Roma, da filosofia sobre o direito: a concepção romana que justifica a propriedade por 
sua origem (família, dote, estabilidade de patrimônios), sucumbe diante da concepção aristotélica, 
que a justifica por seu fim, seus serviços, sua função.

Por sua vez, Norberto Bobbio26 enfrenta a função social da propriedade, pelo viés da passagem 
do direito repressivo para o direito promocional. Enquanto o direito repressivo procurava sancionar 
negativamente todo aquele que praticasse uma conduta contrária aos interesses coletivos, o Estado 
promocional pretende incentivar todas as condutas que sejam coletivamente úteis, mediante a imposi-
ção de sanções positivas, capazes de estimular uma atividade, uma obrigação de fazer.

Caio Mário da Silva Pereira27 reconhece que: “bombardeado de todos os ângulos, o absolu-
tismo do direito de propriedade cede lugar a uma nova concepção. A ordem jurídica reconhece que 
os bens não são dados ao homem para que levem a sua fruição até o ponto em que o seu exercício 
atente contra o bem comum”.

Conceituando a função social da propriedade, Cristiano Chaves de Farias esclarece28: “É fun-
damental ressaltar que a tutela constitucional da propriedade, alinhavada no art. 5º, inciso XXII, é 
imediatamente seguida pelo inciso XXIII, disciplinando que “a propriedade atenderá a sua função 
social”. Essa ordem de inserção de princípios não é acidental, e sim intencional. Inexiste incompati-
bilidade entre a propriedade e a função social, mas uma obrigatória relação de complementaridade, 
como princípios da mesma hierarquia. Não se pode mais conceder proteção à propriedade pelo 
mero aspecto formal da titularidade em razão do registro. A visão romântica, egoísta e individuali-
zada sucumbiu em face da evolução da humanidade. A Lei Maior tutela a propriedade formalmente 
individual a partir do instante em que se exiba materialmente social, demonstrando merecimento e 
garantindo a sua perpetuidade e exclusividade. A propriedade que não for legitimada pela função 
social será sancionada pelo sistema por diversas formas e intensidades”.

E segue o civilista, pontuando que: “A função social da propriedade não se confunde com as 
limitações ao direito de propriedade impostas pelo ordenamento jurídico. As restrições ao direito 
de propriedade são normas emanadas de direitos de vizinhança (art. 1.277 do CC) e direito admi-
nistrativo (v. g., desapropriação, requisição). Referidas compressões ao exercício das faculdades do 
domínio emanam de imposições que objetivam evitar o exercício anormal do direito de propriedade 
e possuem conteúdo negativo no sentido de sacrificar a sua extensão, ao impedir que proprietários 
possam prejudicar direitos de outros proprietários ou interesses urbanísticos. Portanto, cuida-se de 
obrigações de não fazer que priorizam interesses opostos aos do proprietário, limites negativos e 
externos ao direito de propriedade”29

25 Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz 
mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens;
Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 2.786, de 1956)
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do imposto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 
imediatamente anterior; d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, 
tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

26 BOBBIO, Norberto. Dalla Strutura Alla Funzione, p. 80., apud, Farias, Cristiano Chaves de Curso de direito civil: direitos reais / Cristiano 
Chaves de Farias, Nelson Rosenvald – 15. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018.

27 

28 

29 Op. cit.
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No caso dos autos, estamos diante da servidão administrativa, que é um direito real imposto 
pelo Estado sobre a propriedade imóvel, a fim de que ela suporte uma utilidade pública, limitando 
parcialmente os poderes de uso e gozo do seu proprietário, sendo também uma forma de manifestação 
da função social da propriedade.

Por meio da instituição de uma servidão administrativa, é assegurado ao Poder Público usar a 
propriedade para realizar obras ou serviços que atendam aos interesses da coletividade.

Na lição de Celso Antônio Bandeira de Melo30: “Não há sacrifício do direito de propriedade, 
mas sim um ônus real, consubstanciado na obrigação de suportar que se faça”.

Em suas razões recursais, o agravante se insurge não contra a servidão em si, mas sim contra 
o valor que a agravada ofertou em sua inicial, qual seja: R$ 4.744,75 (quatro mil setecentos e quarenta 
e quatro reais e setenta e cinco centavos) pela área de 2.014,87m2, integrante de parte da propriedade 
do agravante no Município de Conceição de Feira.

Argumenta que a quantia depositada na conta judicial vinculada ao processo de origem, se 
mostra totalmente insuficiente a indenizar o agravante pela área utilizada e discrepante com o real 
valor de mercado imobiliário da área em questão.

Na sistemática de regência do feito desapropriatório, a definição do valor final devido pelo 
bem por ele objetivado é matéria a ser resolvida por ocasião da sentença, quando do provimento ju-
risdicional exauriente na primeira instância, não havendo que se discutir, a princípio, se o quantum 
inicialmente depositado seria justo ou não.

A imissão na posse, havendo urgência, como no caso sub occulis, submete-se, tão somente, ao 
depósito do valor ofertado pela Agravada, sendo certo que a legislação pertinente sequer o condiciona 
à citação do Réu, ora Agravante.

Vejamos o disposto no Decreto-lei nº 3.365/41, in verbis:

“Art. 15 - Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 
685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;
§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:
a) do preço oferecido, se este for superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja 
sujeito ao imposto predial;
b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto 
predial e sendo menor o preço oferecido;
c) do valor cadastral do imóvel, para fins delançamento do imposto territorial, urbano ourural, caso 
o referido valor tenha sido atualizadono ano fiscal imediatamente anterior;
d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, 
a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor 
cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.

Art. 15-A - No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por necessidade ou utilidade pública e 
interesse social prevista na Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962, na hipótese de haver divergência entre o 
preço ofertado em juízo e o valor do bem fixado na sentença, expressos em termos reais, poderão incidir juros 
compensatórios de até doze por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, contado da 
data de imissão na posse, vedada a aplicação de juros compostos § 1º - Os juros compensatórios destinam-se 
apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, 
não incidindo nas indenizações relativas às desapropriações que tiverem como pressuposto o descumprimen-
to da função social da propriedade, previstas nos art. 182, § 4º, inciso III, e art. 184 da Constituição.
§ 2º - O disposto no caput aplica-se também às ações ordinárias de indenização por apossamento 
administrativo ou por desapropriação indireta e às ações que visem à indenização por restrições de-
correntes de atos do Poder Público.

30 BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2012.
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§ 3º - Nas ações referidas no § 2º, o Poder Público não será onerado por juros compensatórios relati-
vos a período anterior à aquisição da propriedade ou da posse titulada pelo autor da ação.

Art. 15-B - Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios destinam-se a recompor a perda 
decorrente do atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de mérito, e somen-
te serão devidos à razão de até seis por cento ao ano, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte 
àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição.”

Conforme se infere, à luz da legislação vigente, depositado um valor inicial, sua substituição 
pelo montante definitivo a ser pago ocorrerá quando da prolação da decisão terminativa, havendo 
expressa previsão da incidência de juros para “recompor a perda decorrente do atraso no efetivo 
pagamento da indenização” (art. 15-B do Dec - lei nº. 3.365/41).

Nessa linha intelectiva, os seguintes julgados:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA 
POSSE. DEPÓSITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ.
1. (...)
2. (…)
3. O STJ tem sólido entendimento de que o Poder Público, em caso de urgência, tem direito à imediata 
imissão na posse de imóvel urbano não residencial, desde que realize o depósito nos termos do art. 15, 
§ 1º, do DL 3.365/1941, independentemente de avaliação prévia. Eventual diferença indenizatória em 
desfavor dos expropriados será aferida no curso do processo.
4. Ocorre que o Tribunal de origem verificou que o Município não comprovou a realização do depósito 
nos termos do dispositivo legal (valor venal adotado para o lançamento do IPTU, atualizado no exer-
cício anterior). Não há como, em princípio, reapreciar as provas para julgar se houve atendimento ao 
disposto no art. 15, § 1º, “c”, do DL 3.365/1941.
5. A improbabilidade de sucesso do Recurso Especial demonstra inexistir a aparência do bom direito.
6. Agravo Regimental não provido.” (AgRg na MC 18.876/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 
SEGUNDA TURMA, 08/05/2012) – grifos aditados.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CONSTITUTIVA DE SERVIDÃO ADMI-
NISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE IMISSÃO 
PROVISÓRIA. URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO COMPROVADOS. REQUISITOS DO ART. 15 
DO DECRETO-LEI N. 3.365/41 CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO.
Uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 15 do Decreto Lei 3.365/41, poderá o poder público 
se imitir provisoriamente na posse.
Ademais, tendo em vista que foi realizado o depósito prévio, conforme comprova o documento de fls. 
156/157, é forçoso concluir pela possibilidade da imissão provisória da agravante na posse do imóvel. 
( Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0013896-42.2016.8.05.0000,Relator(a): GESI-
VALDO NASCIMENTO BRITTO, Publicado em: 23/08/2018 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATI-
VA. EXISTÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. DEPÓSITO DA PROPOSTA DE INDE-
NIZAÇÃO. IMPORTE PROVISÓRIO SUJEITO À REAVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À 
HABITAÇÃO. (Classe: Agravo de Instrumento, número do Processo: 0025329-43.2016.8.05.0000,Re-
lator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 01/08/2017 ).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO LIMINAR EM POSSE 
DE IMÓVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECRETO-LEI Nº 3365/1941. DECLARAÇÃO DE 
UTILIDADE. DISCRIMINAÇÃO DA ÁREA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. MELHO-
RIA EM REDE ELÉTRICA. BENEFÍCIO A TODA REGIÃO E HABITANTES. RECURSO NÃO 
PROVIDO. (Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0022996-21.2016.8.05.0000,Rela-
tor(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO, Publicado em: 18/04/2017 )
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Resta evidente, que não prosperam os argumentos do Agravante.
Ademais, imperioso que sejam observados os princípios constitucionais de supremacia e in-

disponibilidade do interesse público. Nessa senda, a supremacia jurídica que a Administração Pública 
possui decorre do Estado ser o agente responsável pela satisfação das necessidades concretas e espe-
cíficas da coletividade e o interesse público se coloca como legitimador da atuação estatal, na busca 
pela satisfação dos interesses da coletividade.

A necessidade de saneamento básico na região, respaldada pela legislação em vigor, legitima a 
imissão provisória na posse, nos termos da decisão primeva. Eventual discussão sobre o correto valor 
da indenização deverá ser realizada na ação originária e não serve de fundamento para a suspensão 
da decisão guerreada.

Por fim, robusta a alegação de supremacia do interesse público em detrimento do privado, vis-
to que estamos diante de servidão administrativa para saneamento básico de uma região. Acresça-se 
que considerando o atual cenário que o mundo está vivendo, assolado pela pandemia do coronavírus, 
o saneamento básico é uma forma eficaz de contenção.

3. Da conclusão

Ex vi positis à luz dos dispositivos legais concernentes à matéria, voto no sentido de CONHE-
CER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRU-
MENTO, mantendo-se incólume a decisão a quo.

*****
(TJBA – Mandado de Segurança Cível nº 8031079-45.2020.8.05.0000. Seção Cível de Direito 
Público. Relator: Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Julgado em 24/03/2022).

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. REDA. EDITAL 001/2020. 
SECRETARIA DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 
REJEITADA. PRELIMINARES. PERDA DO OBJETO. NÃO CONFIGURA-
ÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA SAÚDE. AUTORI-
DADE PROMOVENTE DA SELEÇÃO. REJEITADA. INOBSERVÂNCIA DO 
PRAZO ASSINALADO PARA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO NA ETAPA 
DO CERTAME. COVID-19. QUARENTENA. ISOLAMENTO NECESSÁRIO. 
EXCEPCIONALIDADE DO CENÁRIO MUNDIAL. MITIGAÇÃO DE PRIN-
CÍPIOS INERENTES AO FORMALISMO. FORÇA MAIOR. CONCESSÃO DA 
SEGURANÇA.
I – Considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam ge-
néricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão 
de elidir a presunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da 
demanda, incumbe a rejeição da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, 
portanto, o seu deferimento.
II –  Mandado de segurança impetrado com o escopo de garantir a continuidade da 
participação da impetrante no processo seletivo simplificado promovido pela Secreta-
ria do Estado da Bahia, vinculado ao edital nº 001/2020, para o cargo de Técnico de 
Nível Superior - Área de Ciências Jurídicas, sob o argumento de que restou impossibi-
litada de cumprir o prazo para entrega da documentação exigida em uma das etapas do 
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certame, por ter necessitado realizar isolamento por causa dos sintomas do covid-19, o 
que culminou na sua exclusão do certame.
III – A efetivação do recebimento da documentação requestado no presente mandado 
de segurança após o seu ajuizamento não implica na perda do objeto do writ, impondo 
o prosseguimento do feito para apreciação do mérito, inclusive, para, se for o caso, a 
confirmação da tutela de urgência dantes deferida. PRELIMINAR DE PERDA DO 
OBJETO REJEITADA.
IV – A pretensão da impetrante se refere ao direito à participação de uma etapa do cer-
tame, o qual teve a realização instaurada pelo Secretário da Saúde do Estado da Bahia, 
do que se extrai, portanto, a legitimidade passiva da referida autoridade para figurar no 
polo passivo da demanda. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
V – A presente demanda foi instaurada em 2020, referindo-se a acontecimentos ocor-
ridos em setembro de 2020, ou seja, poucos meses após o início do enfrentamento da 
pandemia decorrente do COVID-19.
VI – É fato incontroverso que a orientação inicial noticiada constantemente pelos veí-
culos de comunicação, neste cenário de pandemia, era da permanência em isolamento 
domiciliar, caso constatado os sintomas clássicos do covid-19, devendo somente se 
dirigir ao posto de atendimento no caso de agravamento dos sintomas.
VII – Neste cenário peculiar e excepcional que estamos vivenciando, não se pode 
permitir que uma pessoa seja compelida a expor toda a coletividade para cumprimen-
to de um prazo, nem que seja penalizada por obedecer a orientação pelo isolamento, 
vislumbrando, portanto, a possibilidade de, com fulcro no princípio da razoabilidade, 
entender devida a flexibilização do prazo de entrega dos documentos no certame e dos 
princípios da vinculação ao edital.
VIII – A excepcionalidade do cenário que vivenciamos provoca a necessidade de aná-
lise com cautela das peculiares questões que exsurgem no momento da pandemia, 
ensejando, portanto, o fortalecimento de princípios como a razoabilidade e propor-
cionalidade, mitigando, com as temperanças devidas, o excessivo formalismo. Juris-
prudência pátria que reconhece o direito à entrega extemporânea de documentação 
quando configurada a força maior.
IX – Impugnação da gratuidade de justiça afastada. Preliminares de perda do objeto 
e ilegitimidade passiva rejeitadas. Concessão da segurança, para reconhecer o direi-
to à entrega da documentação relativa à comprovação das informações prestadas no 
momento de inscrição do Edital nº001/2020, referente ao cargo - 01 - Técnico de Nível 
Superior - Área de Atuação de Ciências Jurídicas, confirmando, assim, os termos da 
liminar já deferida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031079-45.2020.8.05.0000, em que figuram 
como impetrante ELIDIA CERQUEIRA PINTO e como impetrado SECRETÁRIO DE SAÚDE 
DO ESTADO DA BAHIA, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado 
da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA 
E AS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA e, no 
mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.
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RELATÓRIO

Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por ELÍDIA CERQUEIRA PINTO con-

tra ato atribuído ao SECRETÁRIO DA SAÚDE DO ESTADO BAHIA, autoridade vinculada ao 
ESTADO DA BAHIA, consistente na recusa do recebimento de documentação referente a etapa do 
processo seletivo simplificado atrelado ao edital n. 001/2020.

De início, requer a concessão da gratuidade judiciária.
Afirma que se inscreveu no Processo Seletivo Simplificado promovido pela Secretaria de 

Saúde do Estado da Bahia, para contratação pessoal, por tempo determinado, em Regime Especial 
de Direito Administrativo – REDA, constituído de Avaliação Curricular, concorrendo as vagas 
destinadas aos candidatos negros para o cargo de Técnico de Nível Superior, Área de atuação de 
Ciências Jurídicas.

Assevera que, por motivo de força maior, perdeu o prazo da convocação publicada em 22 de 
setembro de 2020, não comparecendo para entrega de documentos exigidos para comprovação das 
informações prestadas no momento da inscrição no processo seletivo simplificado.

Aponta que, desde o início do mês de abril, exerce a função de acompanhante e faz a interme-
diação do tratamento de saúde do seu marido, diabético e com derrame/tuberculose pleural, atuando 
em contato remoto com a pneumologista dele e com frequentes comparecimentos à unidade de saúde 
do Hospital Otávio Mangabeira.

Alega que, diante do acompanhamento do tratamento médico do marido, teve que ficar expos-
ta durante a pandemia, ocasionando a contaminação pelo vírus do covid-19.

Sustenta que, ao apresentar febre, tosse seca, cansaço e perda de paladar, no dia 19 de setem-
bro de 2020, procurou a Unidade de Pronto Atendimento Santo Inácio/Pirajá, porém foi informada, 
ainda na recepção, que apenas paciente com sintomas graves poderia ser testado para o Covid-19 e 
que somente após a confirmação do covid-19 teria direito ao acompanhamento clínico, sendo orienta-
da a realizar isolamento domiciliar de 14 dias.

Aduz que, abalada com a recusa de atendimento e possibilidade de agravamento de sintomas, 
acatou a orientação da recepcionista e permaneceu em quarentena durante as 4 semanas e, por este 
motivo justo e de força maior, perdeu o prazo de convocação publicado no Diário Oficial do Estado 
em 22 de setembro de 2020 e que, ao tomar conhecimento da divulgação do resultado final provisório 
do processo seletivo em 23 de outubro de 2020, teria buscado informações perante a Coordenação de 
Provimento e Movimentação (CPM) da Superintendência de Recursos Humanos (Superh) da Secreta-
ria da Saúde do Estado da Bahia (SESAB), pelo telefone 3115-4236, que lhe foi informado por pessoa 
de nome Tatiana, não haver possibilidade de interposição de nenhum recurso administrativo e que 
deveria buscar seus direitos na justiça.

Requer a concessão de liminar para determinar que a autoridade impetrada receba os docu-
mentos relativos, a comprovação das informações prestadas no momento de inscrição, possibilitan-
do-lhe assim, o prosseguimento no respectivo processo seletivo.

Pugna, ao fim, pela concessão da segurança, confirmando os termos da liminar.
Decisão exarada, no ID.10950992, pelo deferimento da gratuidade de justiça e do pedido liminar.
Manifestação do Estado da Bahia no ID.1149004 e no ID.12154765, juntando documentos.
Aventa, em sede de preliminar, a perda do objeto da demanda, a impugnação à gratuidade de 

justiça e a ilegitimidade passiva do Secretário de Saúde.
Sustenta que não há qualquer irregularidade na convocação da impetrante pelo Edital de Con-

vocação.
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Aduz que a pretensão da impetrante violaria o princípio da isonomia, impessoalidade e da 
vinculação ao edital.

Requer a denegação da segurança.
Intimada, a impetrante apresentou manifestação no ID.14634782.
Parecer da Douta Procuradoria de Justiça no ID. 19525314, pela concessão da segurança.

VOTO

De início, no tocante à impugnação ao deferimento do benefício da gratuidade judiciária, ve-
rifica-se que a inconformidade estatal não merece acolhimento.

O benefício da gratuidade judiciária encontra, atualmente, amparo no artigo 98 e seguintes do 
Código de Processo Civil.

Nesta direção, ao regulamentar a gratuidade judiciária, o legislador estabeleceu, de forma ex-
pressa, a presunção de veracidade juris tantum da declaração de insuficiência apresentada por pessoa 
física, conforme se extrai do teor do artigo 99, § 3º, ora transcrito: “§ 3º Presume-se verdadeira a 
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Destarte, considerando que as alegações apresentadas pelo Estado da Bahia se revelam gené-
ricas e diante da ausência de elementos probatórios específicos que tenham o condão de elidir a pre-
sunção de veracidade da declaração de insuficiência da parte autora da demanda, incumbe a rejeição 
da impugnação à gratuidade judiciária, mantendo-se, portanto, o seu deferimento.

Demais, 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 di-
reito 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, detecta-se que a impetrante vergasta a recusa do recebimento de documen-
tação referente a etapa do processo seletivo simplificado atrelado ao edital n. 001/2020 elaborado pela 
Secretaria da Saúde do Estado da Bahia.

Nesse permear, cumpre rejeitar a preliminar de perda do objeto suscitada pelo Estado da 
Bahia, sob o fundamento de que, após o cumprimento da decisão liminar e recebimento da documen-
tação da impetrante para participação na etapa do certame, a candidata não teria alcançado a pontua-
ção necessária para o prosseguimento nas demais etapas.

É que a presente demanda foi ajuizada com o escopo de obter o reconhecimento do direito 
líquido e certo ao recebimento dos documentos relativos à etapa do certame mencionado, providência 
que só foi atendida pela autoridade impetrada diante do deferimento da tutela de urgência em sede 
de liminar. Assim, ainda que eventual insurgência acerca da pontuação atribuída à documentação 
recebida não pertença ao escopo do presente mandamus, vislumbra-se o interesse da parte em ter 
confirmado o direito à pretendida participação na etapa do certame.

Destarte, a efetivação do recebimento da documentação requestado no presente mandado de 
segurança, no estrito cumprimento de decisão prolatada após o ajuizamento do feito, não implica na 
perda do objeto do writ, impondo o prosseguimento da demanda para apreciação do mérito, inclusive 
para, se for o caso, a confirmação da tutela de urgência dantes deferida.

Acerca do tema, a jurisprudência:
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“REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA DO OBJETO 
DA DEMANDA. REJEIÇÃO. DIREITO À SAÚDE. ARTS. 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
TRANSFERÊNCIA PARA UNIDADE HOSPITALAR COM SUPORTE EM CIRURGIA PLÁSTICA. 
NECESSIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. Inexiste a alegada ausência de interesse processual, 
haja vista que a exordial está lastreada com documentos idôneos a comprovação do direito afirmado 
pela parte autora, notadamente o relatório médico que atesta a necessidade de transferência do pa-
ciente e a inércia do Estado da Bahia em efetivar a medida necessária à sua efetiva recuperação. “O 
entendimento do STJ está firmado no sentido de que o simples fato do cumprimento da ordem em 
antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, 
sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, 
fazia jus a tal pretensão” REsp 1689991/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 25/05/2018. Preliminares rejeitadas. É mais que notório que 
a saúde é um dever do Estado e um direito do cidadão, estando tal prerrogativa consignada no Texto 
Constitucional vigente em seus arts. 6º e 196. A Lei Federal nº 8.080, de 19.09.1990, igualmente as-
segura a universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis e “reafirma que a saúde 
é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao 
seu pleno exercício”. A Lei de Responsabilidade Fiscal não veda o fornecimento de medicamentos às 
pessoas carentes, sendo certo que o Estado, ao cumprir decisão judicial, não violará qualquer de seus 
mandamentos, mormente porque o interesse individual de proteção à vida e a dignidade da pessoa 
humana se mostra público, indisponível, e não pode ser embargado por qualquer norma material ou 
formal. A parte autora possui quadro delicado de saúde, pois possui “história de paraplegia secun-
dária a acidente de motoclicleta, apresentando escara isquiática à direita, com supuração. TC do 
abdome e da pelve mostram edema subcutâneo em região dorsal, com enfisema que se extende até 
os músculos do quadril, obturador interno e região anterior da coxa, todos à direita. [...] Cursa com 
ferida operatória com importante perda tecidual, com exposição óssea e muscular” motivo pelo qual 
era imperiosa sua transferência para unidade hospitalar com serviço de cirurgia plástica, devendo-se 
destacar que os elementos dos autos denotam que ele não possui condições financeiras para custear 
o tratamento desta enfermidade, fazendo jus ao amparo do direito constitucionalmente assegura-
do.” (TJ-BA - REEX: 80001494420168050110, Relator: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR, 
PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/08/2021)

Por conseguinte, rejeita-se a preliminar de perda do objeto ventilada pelo Estado da Bahia.
Outrossim, impende afastar a alegada ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, 

senão vejamos.
A lei nº 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 omis-

são do ato impugnado.
In casu, conforme mencionado linhas acima, detecta-se que a pretensão da impetrante se 

refere ao direito à participação de uma etapa do certame, o qual teve a realização instaurada pelo 
Secretário da Saúde do Estado da Bahia, do que se extrai, portanto, a legitimidade passiva da referida 
autoridade para figurar no polo passivo da demanda.

Ultrapassadas as referidas prefaciais, impende apreciar o mérito da pretensão. 
Na esteira do quanto acima sinalizado, a presente demanda tem como escopo garantir a conti-

nuidade da participação da impetrante no processo seletivo simplificado promovido pela Secretaria do 
Estado da Bahia, vinculado ao edital nº 001/2020, para o cargo de Técnico de Nível Superior - Área de 
Ciências Jurídicas, sob o argumento de que restou impossibilitada de cumprir o prazo para entrega da 
documentação exigida em uma das etapas do certame, por ter necessitado permanecer em isolamento 
ao apresentar os sintomas do covid-19, o que culminou na sua exclusão do certame.

Nessa senda, cumpre pontuar que a presente demanda foi instaurada em 2020, referindo-se a 
acontecimentos ocorridos em setembro de 2020, ou seja, poucos meses após o início do enfrentamen-
to da pandemia decorrente do COVID-19.
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Cabe reconhecer, portanto, que a orientação inicial noticiada constantemente pelos ve-
ículos de comunicação decorrente dos pronunciamentos das organizações de saúde, neste ce-
nário de pandemia, era da permanência em isolamento domiciliar, caso constatado os sintomas 
clássicos do covid-19, devendo somente se dirigir ao posto de atendimento no caso de agrava-
mento dos sintomas.

Assim, no cenário inicial de desconhecimento da doença e de superlotação dos postos de 
atendimento, considera-se como fato incontroverso a orientação propagada pelos órgãos de saúde da 
necessidade de permanência em quarentena em casa dos indivíduos que possuíssem apenas sintomas 
leves, evitando “desnecessários” atendimentos nas unidades de saúde.

No caso concreto, as alegações apresentadas pela impetrante se coadunam com a orientação 
inicial dos órgãos de saúde, ao afirmar que, após apresentar sintomas clássicos da COVID-19, foi 
orientada a retornar para sua casa, para permanecer em isolamento domiciliar.

Destarte, considerando que os sintomas indicados pela impetrante são aqueles divulgados 
como clássicos do covid-19 (febre, tosse seca, perda de paladar) e que afirma ter recebido orientação 
no posto de saúde para permanecer em isolamento domiciliar, o qual tem o intuito, especialmente, de 
evitar a disseminação do vírus para os demais cidadãos, merece acolhimento a pretensão de reconhe-
cimento da ocorrência de causa de força maior que obstou o cumprimento pela impetrante do prazo 
previsto no edital de convocação do certame. 

Por conseguinte, neste cenário peculiar e excepcional que estamos vivenciando, não se pode 
permitir que uma pessoa seja compelida a expor toda a coletividade para cumprimento de um prazo, 
nem que seja penalizada por obedecer a orientação pelo isolamento, vislumbrando, portanto, a pos-
sibilidade de, com fulcro no princípio da razoabilidade, entender devida a flexibilização do prazo de 
entrega dos documentos no certame e dos princípios da vinculação ao edital.

Acerca do tema, destaca-se o teor da jurisprudência que reconhece a possibilidade de entrega 
extemporânea de documentação, quando existente motivo de força maior:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE APRESEN-
TAÇÃO DE DOCUMENTOS. PERDA DE PRAZO. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO 
POR MOTIVO DE FORÇA MAIOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I - Não obstante o edital, que é a regra básica do concurso, preveja que não serão recebidos os docu-
mentos remetidos fora do prazo previsto no Edital, não se pode deixar de considerar a ocorrência de 
evento de força maior, tal qual o ocorrido, na espécie, sendo devido o prosseguimento do candidato 
nas demais fases do certame, em aplicação ao princípio da razoabilidade.
II - Apelações e remessa oficial desprovidas.” (TRF-1 - AMS: 00440672520134013300, Relator: DE-
SEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 04/05/2016, QUINTA TUR-
MA, Data de Publicação: 10/05/2016)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. EN-
SINO SUPERIOR. PÓS-GRADUAÇÃO. PERDA DO PRAZO. JUSTIFICAÇÃO POR MOTIVO DE 
DOENÇA. FORÇA MAIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. - A perda do prazo para 
a apresentação de documentos exigidos para a matrícula - quando constatada a ocorrência de mo-
tivo de força maior - não é motivo legítimo e razoável para a exclusão do estudante do vestibular e 
conseqüente perda da vaga desejada e conquistada, tendo em vista a ausência de qualquer prejuízo 
à Universidade e a necessidade de proteção ao direito de acesso à educação pública - Constatada 
a ocorrência de motivo de força maior, capaz de impedir a estudante de efetuar a escolha das dis-
ciplinas que pretenderia cursar no lapso temporal adequado, cabível o deferimento da opção das 
disciplinas extemporânea, eis que fundado nos princípios constitucionais da razoabilidade e da 
proporcionalidade, devendo ser assegurado o direito da estudante de acesso à educação.” (TRF-
4 - APL: 50067349720194047102 RS 5006734-97.2019.4.04.7102, Relator: RICARDO TEIXEIRA DO 
VALLE PEREIRA, Data de Julgamento: 09/09/2020, QUARTA TURMA)
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“REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE POS-
SE EM CONCURSO PÚBLICO. ATRASO NA CONCLUSÃO DO CURSO EM RAZÃO DA PANDEMIA 
DO COVID-19. FORÇA MAIOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Considerando que a 
pandemia do COVID-19 ocasionou o atraso na conclusão do curso superior da Impetrante (Nutrição), 
impossibilitando a expedição da documentação necessária para a sua posse no cargo público de Nu-
tricionista (Concurso Público nº 001/2019), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
faz-se necessário garantir a prorrogação do prazo para apresentação dos documentos exigidos no 
edital, por se tratar de fato alheio à vontade da Requerente. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA, 
MAS DESPROVIDA.” (TJ-GO 56512758520208090013, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS 
DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/01/2022)

“APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO 
– COVID – Pretensão do impetrante de afastar a sua eliminação em concurso público pelo não 
comparecimento para entrega da documentação em razão de síndrome gripal (suspeita de covid) 
comprovado por atestado médico – Sentença concessiva da ordem pronunciada em primeiro grau 
– Decisório que merece subsistir – Observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
bem como da isonomia – Impossibilidade momentânea de comparecimento devidamente comprovada 
que demanda oportunidade de segunda chamada – Recurso improvido e remessa necessária desaco-
lhida.” (TJ-SP - APL: 10003372520218260587 SP 1000337-25.2021.8.26.0587, Relator: Rubens Rihl, 
Data de Julgamento: 15/06/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/06/2021)

Assim, a excepcionalidade do cenário que vivenciamos provoca a necessidade de análise com 
cautela das peculiares questões que exsurgem no momento da pandemia, ensejando, portanto, o for-
talecimento de princípios como a razoabilidade e proporcionalidade, mitigando, com as temperanças 
devidas, o excessivo formalismo.

Com efeito, cumpre confirmar os termos da tutela de urgência dantes deferida que determinou 
o recebimento da documentação da impetrante pela autoridade impetrada, viabilizando sua participa-
ção na referida etapa do processo seletivo simplificado.

Ressalte-se, entretanto, que, na esteira do parecer ministerial, a discussão acerca da posterior 
pontuação atribuída à documentação na referida etapa do certame refoge do escopo da demanda em 
tela que, especificamente, teve como objeto a ilegalidade da recursa no recebimento da documenta-
ção, contemplando como pedido “que a autoridade impetrada receba os documentos relativos, a 
comprovação das informações prestadas no momento de inscrição, conforme capítulo 8, itens 8.1 a 
8.25 do Edital nº001/2020, referente ao cargo - 01 - Técnico de Nível Superior - Área de Atuação de 
Ciências Jurídicas - vagas reservadas aos candidatos negros, possibilitando-lhe assim, o prossegui-
mento no respectivo processo seletivo”.

Pelo exposto, voto no sentido de REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE 
JUSTIÇA E AS PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E DE ILEGITIMIDADE PAS-
SIVA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, para que a autoridade impetrada receba a do-
cumentação relativa à comprovação das informações prestadas no momento de inscrição do Edital 
nº001/2020, referente ao cargo - 01 - Técnico de Nível Superior - Área de Atuação de Ciências Jurídi-
cas, confirmando, assim, os termos da liminar já deferida.

Sem custas e honorários advocatícios, com fulcro no artigo 25 da Lei 12.016/2009.

*****
(TJBA – Mandado de Segurança nº 8006217-44.2019.8.05.0000. Seção Cível de Direito Público. 
Relator: Des. Moacyr Montenegro Souto, Julgado em 10/12/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUI-
DADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
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REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE PERANTE ÓRGÃO PÚBLICO. PROTE-
ÇÃO CONSTITUCIONAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PLEITO ADMI-
NISTRATIVO. OMISSÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Não merece acolhimento a impugnação à gratuidade da justiça, tendo em vista que 
a alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constituiu presunção 
juris tantum, inexistindo no caso em comento dúvida acerca da condição de hipossu-
ficiência declarada.
2. O direito à petição aos Órgãos Públicos possui amparo constitucional, assegurado 
no art. 5º, inciso XXXIV “a” da Constituição Federal. Ademais, o dever de apreciação, 
pela Administração Pública, do pleito formulado, em tempo razoável, advém do cum-
primento aos princípios constitucionais da publicidade, da legalidade e da moralidade, 
que norteiam a atividade administrativa.
3. Demonstrada a omissão da autoridade coatora, a intervenção judicial é medida que 
se impõe, no sentido de compelir as autoridades à apreciação do pedido. SEGURAN-
ÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8006217-
44.2019.8.05.0000, em que figuram como impetrante SONALY GUIMARÃES SILVA e como im-
petrados o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito 
Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, 
nos termos do relatório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por SONALY GUIMARÃES SILVA em face 
do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outro, com o objetivo de compelir as auto-
ridades coatoras a responderem ao requerimento administrativo de pagamento retroativo da pensão 
por morte que percebe, pois seu pagamento teve início meses depois do falecimento de seu cônjuge.

Aduz a impetrante, em síntese, que é pensionista de servidor falecido do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado da Bahia e sua pensão começou a ser paga meses após o falecimento de seu 
cônjuge, demonstrando pelo documento de ID nº 3118108 que fez requerimento administrativo para o 
pagamento retroativo, em 08/01/2016, que ainda não foi apreciado. Menciona a jurisprudência pátria, 
argui a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar e pleiteia sejam liminar-
mente compelidas as autoridades coatoras a responderem à solicitação administrativa formulada. No 
mérito, requer a concessão definitiva da segurança.

Decisão de ID nº 3143217, que deferiu a medida liminar pretendida.
O Estado da Bahia apresenta intervenção (ID 4564761), defendendo a possibilidade de inter-

venção do Ente Público em qualquer fase do processo. Impugna a gratuidade da justiça deferida à 
impetrante e aduz que o processo administrativo aventado recebeu o regular processamento, adstrito 
que está ao princípio da legalidade administrativa, o que demanda tempo e cautela, não havendo 
comprovação de qualquer negligência ou omissão por parte do agente público estatal. Defende a im-
possibilidade de exame judicial do mérito do ato administrativo. Requer a denegação da segurança.
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Sem informações das autoridades coatoras.
O Parquet opinou em seu Parecer definitivo pela concessão da segurança (ID nº 5629607).
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.

VOTO

Como visto, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado com o objetivo de compelir as au-
toridades coatoras a responderem ao requerimento administrativo de pagamento retroativo da pensão 
por morte que percebe.

Preliminarmente, não merece acolhimento a impugnação à gratuidade da justiça, tendo em 
vista que a alegação de insuficiência de recursos por parte do interessado constituiu presunção juris 
tantum, inexistindo no caso em comento dúvida acerca da condição de hipossuficiência declarada.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.
No mérito, com razão a impetrante.
Compulsando os autos, verifica-se que pretende a requerente exclusivamente compelir a Ad-

ministração Pública a apreciar, com celeridade, o pedido de revisão/pagamento retroativo de pensão 
por morte, tombado sob o nº 0200150157373, protocolado em 25/06/2015.

O direito líquido e certo invocado pela impetrante possui amparo constitucional, uma vez que 
o direito de petição está assegurado no art. 5º, inciso XXXIV “a” da Constituição Federal:

XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de 
poder;
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situ-
ações de interesse pessoal;

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANIS-
TIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DI-
REITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA 
O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99.
1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, 
formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente 
de decisão final pela Administração Pública.
2. Não procede a preliminar de ilegitimidade passiva do Ministro da Justiça (autoridade coatora), 
sob o evasivo argumento de que a omissão denunciada seria atribuível ao Plenário da Comissão 
de Anistia. Como ressai dos autos, o procedimento já se achava na regular órbita de competên-
cia do Ministro da Justiça para proferir seu julgamento final quando, sponte propria, deliberou 
pela necessidade da prévia manifestação do Plenário da Comissão da Anistia. Daí que a tão só 
remessa do procedimento para o Plenário não o desvinculou da fase decisória, pela qual continua 
diretamente responsável, inclusive no que tange à alegada demora para se ultimar o respectivo iter 
administrativo.
3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, “a”, da Constituição 
Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-
-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo 
Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta.
4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, “o direito de petição não pode ser desti-
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tuído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer 
para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à 
falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida 
a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer 
quando omite” (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3).
5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Cons-
tituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a in-
capacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram 
conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, 
a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum depo-
sita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, 
podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 
de agosto de 2009.
6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, 
decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de 
anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 
19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 
27/03/2017). Negrito nosso.

Ademais, o dever de apreciação, pela Administração Pública, do pleito formulado por cida-
dão, em tempo razoável, advém do cumprimento aos princípios constitucionais da publicidade, da 
legalidade e da moralidade, que norteiam a atividade administrativa. Conforme reiterada jurispru-
dência do STJ, “(…) A demora injustificada da autoridade impetrada em manifestar-se quanto a esse 
requerimento é suficiente para caracterizar ilegítima omissão suscetível de impugnação por meio do 
remédio heroico do mandado de segurança.” (STJ – Trecho do Acórdão proferido no MS 16.043/DF, 
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 17/06/2011).

Nesse sentido, formulado o requerimento para revisão de pensão por morte/pagamento retroa-
tivo, em 25/06/2015 (ID 3118107), sem qualquer apreciação da pretensão por parte da Administração 
Pública até a data da impetração deste Mandado de Segurança (05/04/2019), está configurada a omis-
são das autoridades coatoras, a ser repelida pela via mandamental.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar e CONCEDER A SEGURANÇA, 
para confirmar a liminar concedida, nos termos acima delineados.

*****
(TJBA – Agravo Interno Cível nº 8008694-69.2021.8.05.0000.1. AgIntCiv. Quarta Câmara Cí-
vel. Relatora: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 10/08/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO 
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA INATIVA. REESTRUTU-
RAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO 
PÚBLICO ESTADUAL. REPOSICIONAMENTO EM CLASSE FUNCIONAL 
QUE OCUPAVA ANTES DA INATIVAÇÃO. LEI 4.694/87. DIREITO ADQUI-
RIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTAÇÃO AN-
TES DA EC Nº 41/2003. PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 40, §8º, DA CF/88, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003.  JU-
RISPRUDÊNCIA DO STF. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA 
CARREIRA. CRITÉRIOS RELACIONADOS AO TEMPO DE SERVIÇO E 
À TITULAÇÃO. ART. 4º, II DA LEI ESTADUAL Nº 8.480/2002 E ARTS. 6 E 
11º DA LEI ESTADUAL Nº 10.963/2009. AFERIÇÃO ATÉ A DATA DA INA-
TIVAÇÃO PARA EFEITO DE AVANÇO NO PADRÃO REMUNERATÓRIO. 
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MANUTENÇÃO NA CLASSE EM QUE FOI COLOCADA APÓS O ÚLTIMO 
REENQUADRAMENTO. PRECEDENTES DO STF.DECISÃO MANTIDA. 
RECURSO IMPROVIDO.
1. A matéria posta à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de que a servi-
dora inativa seja mantida na classe que ocupava antes da alteração legislativa (Lei 
8.480/2002), de modo a conservar a pertinente recolocação na classificação horizontal 
em que se encontrava à época da aposentação, quando vigorava a Lei n.º 4.694/1987. 
Discute-se, ainda, a viabilidade da aferição do tempo de serviço, para fins de recolo-
cação da agravada na respectiva classe, computando-se o interstício de 3 (três) anos de 
efetivo trabalho para permanência em cada classe.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606199, 
julgado em 09/10/2013, da Relatoria do Min. Teori Zavascki, reconheceu a repercussão 
geral do tema relacionado a servidores inativos que buscam o direito de continuarem 
situados no último nível da carreira (época em que se aposentaram), diante da reestru-
turação do plano de cargos e salários.
3. Ocorre, entretanto, que o STF reiterou a sua jurisprudência, afirmando que não há direito 
adquirido a regime jurídico, de forma que o funcionário inativo na última classe não osten-
ta prerrogativa de permanecer, com a reestruturação da carreira, no mesmo patamar que 
ocupava outrora, conforme se pode averiguar no acórdão proferido no aresto paradigma.
4. Na linha do entendimento sedimentado pelo Pretório Excelso, apesar de não ha-
ver direito adquirido à regime jurídico, foi reconhecido aos servidores inativos, que 
tenham logrado aposentar-se antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, a paridade 
remuneratória com os funcionários em atividade, devendo, os respectivos proventos, 
serem reajustados “com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de servi-
ço e da titulação, aferíveis na data da inativação”.
5. In casu, averígua-se que a recorrida logrou aposentação antes da entrada em vigor 
da Emenda Constitucional nº 41/2003, marco jurídico-constitucional em que se exau-
riu o direito à isonomia. Aposentada, portanto, na constância da EC nº 20/98, aplica-
-se-lhe o entendimento jurisprudencial paradigma, que reconhece a conservação da 
paridade entre os servidores ativos e inativos, sendo ampliadas, automaticamente, a 
estes últimos, as vantagens e os benefícios efetivados em proveito daqueles, por força 
do conteúdo compreendido no art. 40, §8º da CF/88 (com redação da EC 20/98), direito 
esse amparado pelo comando integrado no art. 7º da EC nº 41/03. Precedentes do STF.
6. De acordo com que estabelecem as Leis Estaduais nºs 8.480/2002 e 10.963/2008, 
esta regulamentada pelo Decreto nº 11.594/2009, os critérios para a ascensão na carrei-
ra são alcançáveis, apenas, por aqueles que estão desempenhando ativamente as suas 
funções, consoante estabelece o art. 3º, I do referido Decreto regulamentar, que exige 
“estar o servidor no efetivo exercício de atividade do Magistério correspondente às 
atribuições do cargo que ocupe”.
7. Dessarte, constata-se que a agravada se encontra impedida de progredir na carreira, 
uma vez que os critérios a serem atingidos referem-se, apenas, aos servidores em ati-
vidade. Nada mais lhe restaria senão permanecer paralisada no mesmo padrão remu-
neratório, que é modificável segundo a classe/grau que o funcionário ocupar em razão 
de contínuas ascensões, consoante estabelece o anexo III – “A” da Lei n.º 10.963/08.
8. Por conseguinte, as referidas normas reestruturadoras da profissão não abordaram 
os aposentados como possuidores do direito à igualdade em relação aos ativos, no que 
toca à ampliação dos benefícios recebidos pelos funcionários no exercício do cargo. Ao 
fazê-lo, confrontam-se, as leis estaduais, com o princípio da paridade constitucional, 
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devendo ser observado, nos termos do acórdão paradigma proferido pelo STF, além do 
tempo de serviço da servidora, as titulações que possuía quando de sua aposentação.
9. Deste modo, na impossibilidade de enquadrá-la, automaticamente, por força do novo 
regime, na última classe do nível correspondente, assim como empregar, tão somente, 
o cômputo de tempo de serviço, é que necessita ser acrescida, também, a titulação pre-
dita nos arts. 6º e 11º da Lei Estadual nº 10.963/2009. Saliente-se que ambos os critérios 
carecem ser aferidos “até a data da inativação”, nos termos, inclusive, reconhecidos 
pelo STF, no julgamento do RE n.º 606.199/PR.
10. Destarte, com o escopo de resguardar os direitos da recorrida, procurando, continu-
amente, conferir efetividade às garantias de dimensão constitucional, é que deve o Es-
tado da Bahia mantê-la na classe em que foi colocada com o último reenquadramento, 
necessitando, não obstante, assegurar à funcionária aposentada as mesmas vantagens 
que são concedidas aos servidores em atividade, no que se refere à aferição dos crité-
rios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à época da aposentação.
11. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os De-
sembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por 
unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado 
no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

O Estado da Bahia interpôs agravo regimental contra a decisão, que negou provimento ao 
agravo de instrumento, ao fundamento de que a agravada deve ser mantida na classe que lhe foi atri-
buída por força do último reenquadramento, devendo ser considerado, contudo, para efeito de padrão 
remuneratório e em homenagem à paridade constitucional a ela aplicável, o seu tempo de serviço. 

Alega o Ente Estatal, essencialmente, a inexigibilidade do título executivo ao fundamento de 
que a sentença coletiva executada foi proferida em contrariedade à tese fixada pelo STF em preceden-
te obrigatório – RE 606199/PR – com repercussão geral – tema 439. 

Aduz que o título coletivo afastou a exigência dos requisitos da prévia existência de vaga e da 
aprovação no programa de certificação ocupacional, para conceder aos inativos as vantagens remune-
ratórias decorrentes do novo plano de carreira, em desrespeito à interpretação dada pelo STF ao art. 
7º da EC 41/03. 

Afirma que é necessária a prévia liquidação do título executado, para que seja definido se a 
parte exequente é beneficiária do título coletivo, buscando demonstrar, em procedimento de cunho 
cognitivo e no qual se respeite o direito ao contraditório, que são credores de obrigação certa líquida 
e exigível. 

Assevera a necessidade de se observar se a parte autora já estava aposentada na superveniên-
cia da Lei 8.480/02, se houve alteração do posicionamento vertical da exequente, se os limites tempo-
rais para o cumprimento da obrigação constante do título foram respeitados e, por fim, a existência de 
prejudicialidade da obrigação de fazer em razão da edição da lei 12.578/12, que instituiu a remunera-
ção dos professores com titulação em ensino médio completo e licenciatura de curta duração por meio 
de subsídio. Ao final, visou ao provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.
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No ID n.º 16357986, a recorrida apresentou às contrarrazões rechaçando os fundamentos da 
irresignação do agravante

VOTO

Compulsando os autos, verifico que os argumentos esposados neste agravo interno não se 
revelam com força suficiente para modificar a decisão impugnada, uma vez que o Agravante deixou 
de fazer prova do quanto alegado.

A matéria posta à apreciação desta Corte cinge-se à possibilidade de que a servidora inativa 
seja mantida na classe que ocupava antes da alteração legislativa (Lei 8.480/2002), de modo a conser-
var a pertinente recolocação na classificação horizontal em que se encontrava à época da aposentação, 
quando vigorava a Lei n.º 4.694/1987. Discute-se, ainda, a viabilidade da aferição do tempo de servi-
ço, para fins de recolocação da agravada na respectiva classe, computando-se o interstício de 3 (três) 
anos de efetivo trabalho para permanência em cada classe.

No caso dos autos, a professora aposentada foi reenquadrada no novo plano de cargos e salá-
rios, de forma generalizada e automática, a permanecer relegada à classe A (inicial), dos níveis res-
pectivos, sem que se levasse em consideração o tempo de serviço e a titulação da recorrida.

Pois bem.
No que toca a alegação de necessidade de liquidação prévia, verifica-se que só há precisão 

quando a decisão condenatória é genérica, de dizer, quando não se pode chegar a um valor líquido e 
exigível por cálculos aritméticos, o que não acontece no presente caso, visto que a execução decorre 
de Mandado de Segurança Coletivo, em que foi determinado ao Estado da Bahia, que reclassificasse 
os aposentados, em especial, em relação ao tempo de serviço na ativa de cada um dos inativos, res-
peitando o interstício de 03 (três) anos de permanência em cada classe.

Constata-se que o referido mandamus fixou bases objetivas, que serviriam para apurar o mon-
tante devido e que depende apenas de meros cálculos aritméticos. O Estado da Bahia, por sua vez, 
impugnou especificamente a planilha exibida pela credora, que aquiesceu, inclusive, com a retifica-
ção feita pelo Estado com relação aos juros de mora (id. 46168102), consoante bem assentado no 
decisum hostilizado.

Na verdade, pretende o agravante a rediscussão, em sede de execução, do mérito da causa, o 
que constitui desiderato estranho, pois esta via não se presta a desconstituir a coisa julgada material 
formada na ação coletiva (processo originário n° 0102836-92.2007.805.0001).

A respeito da tese de que as Leis 10.963/08 e 12.578/12 constituiriam limites temporais para 
o cumprimento da obrigação exequenda não autoriza a rediscussão da questão, por força do disposto 
no art. 508 do CPC/15, ipisis literis:

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas 
as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

O instituto da coisa julgada relaciona-se à estabilidade jurídica. Precedentes do STJ: AgInt 
no AREsp 982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, jul-
gado em 08/08/2017, DJe 21/08/2017; REsp 1484654, Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, 
DJe. de 04/05/2016.

Reproduzo, por oportuno, erudita ementa de precedente vinculante:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PARIDADE. 
CRITÉRIO DE PERCEPÇÃO. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DO CON-



311

REVISTA BAHIA FORENSE

JUNTO PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. I. O Tribunal de origem consignou a existência de 
coisa julgada material a inviabilizar a propositura da presente ação. II. A alteração do julgado 
para acolher a tese do recorrente de que são distintas as causas de pedir e os pedidos formulados nas 
duas demandas demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos, inviável na via estreita do 
recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. III. Agravo interno conhecido e improvido. (AgInt 
no REsp 1593117/RN, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 
06/12/2016, DJe 15/12/2016)

Por sua vez, o Estado, ora agravante, defende que o título executivo, transitado em julgado, 
aplicou entendimento diametralmente contrário à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no pre-
cedente obrigatório (Tema 439), e sendo esta interpretação incompatível com a Constituição Federal, 
o título ora executado é inexigível.

Ocorre, entretanto, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Ex-
traordinário nº 606.199, da Relatoria do Min. Teori Zavascki, reconheceu a repercussão geral do tema 
relacionado a servidores inativos que buscam o direito de continuarem situados no último nível da car-
reira (época em que se aposentaram), diante da reestruturação do plano de cargos e salários, in verbis:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE 
VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 
ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA 
DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURA-
ÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em am-
bas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida 
a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira 
anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, 
reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação 
da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores 
inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), 
o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com 
base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data 
da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (RE 606199, Relator(a): 
Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO RE-
PERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-026 DIVULG 06-02-2014 PUBLIC 07-02-2014)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRA-
TIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. REESTRUTURAÇÃO O PLANO DE CARGOS E SALÁ-
RIOS. LEI 1.080/2008 DO ESTADO DE SÃO PAULO. REENQUADRAMENTO NO ÚLTIMO NÍ-
VEL DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA QUANTO AOS SERVIDORES QUE SE 
APOSENTARAM SOB A REGRA DA PARIDADE. PROVENTOS AJUSTADOS EM CONDIÇÕES 
SEMELHANTES AOS SERVIDORES DA ATIVA. INCIDÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS 
AFERÍVEIS ATÉ A DATA DA INATIVAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso 
semelhante ao dos autos (RE-RG 606.199, do Estado do Paraná, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 
de 09.10.2013), assegurou aos servidores públicos inativos, com base no art. 40, § 8º, da Consti-
tuição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em 
condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do 
tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 2. A decisão agravada está em 
conformidade com esse entendimento. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 797477 
AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 24/05/2016, ACÓR-
DÃO ELETRÔNICO DJe-137 DIVULG 30-062016 PUBLIC 01-07-2016).

Destarte, o entendimento vigente se desdobra em duas situações: a primeira, professa que, 
desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe 
da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova car-
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reira, reestruturada por lei superveniente; e a segunda, a seu turno excepcional, com fundamento no 
artigo 40, § 8º, da Constituição da República (redação anterior à da Emenda Constitucional 41/2003), 
no sentido de que os servidores inativos teriam assegurado o direito de ter seus proventos ajustados, 
em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do 
tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.

Sobre a matéria, o STF reiterou a sua jurisprudência, afirmando que não há direito adquirido 
a regime jurídico, de forma que o funcionário inativo na última classe não ostenta prerrogativa de 
permanecer, com a reestruturação da carreira, no mesmo patamar que ocupava outrora, conforme se 
pode averiguar da primeira subementa do acórdão proferido no aresto paradigma, in verbis:

“1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime 
jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado 
na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última 
classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes”.

É dizer, conquanto o Pretório Excelso tenha firmado sua jurisprudência, no sentido de que não 
há direito adquirido à regime jurídico, reconheceu aos servidores inativos, que tenham logrado apo-
sentar-se antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, a paridade remuneratória com os funcionários 
em atividade, devendo, os respectivos proventos, ser reajustados “com base nos requisitos objetivos 
decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis na data da inativação”.

Deste modo, não pairam dúvidas de que a agravada não pode ser elevada, automaticamente, à 
mesma classe ou grau que estava antes da reestruturação da carreira, pois, se assim ocorresse, estaria 
mantendo hígido o regime jurídico anterior (Lei n.º 4.694/1987), contrariando as normas legais n.º 
8.480/2002 e 10.963/2008, que reorganizaram a carreira do Magistério de 1º e 2º graus. 

A solução da controvérsia, entretanto, não se limita à análise da questão sob o prisma do direi-
to adquirido à regime jurídico, pois, no próprio acórdão alçado à condição de paradigma, o Supremo 
Tribunal Federal assentou, em segunda subementa, o seguinte teor:

“2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do 
Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (re-
dação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes 
aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da 
titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimen-
to”. (grifo nosso)

A matéria foi exaustivamente enfrentada pelo acórdão paradigma, nos termos do voto profe-
rido pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, integrando o posicionamento do Ministro Relator, nos 
seguintes termos:

Se, de um lado, é legítimo ao Estado modernizar sua estrutura funcional, podendo estipular critérios 
de progressão e de promoção baseados no mérito e na eficiência, de outro, não se pode permitir que a 
lei aproveite o ensejo para, por via transversa, alijar servidores inativos dos efeitos remunerató-
rios que lhes são garantidos pela Constituição quanto a vantagens concedidas aos ativos.
A regra constitucional da paridade, repito, não garante aos inativos somente o direito à irreduti-
bilidade do valor nominal dos proventos e à revisão remuneratória geral dada aos ativos, mas sim 
às vantagens decorrentes de quaisquer benefícios posteriormente concedidos aos ativos, desde 
que baseados em critérios objetivos.
Realmente, logo após o enquadramento inicial isonômico, a lei paranaense previu a possibilidade 
de rápido desenvolvimento de carreira para os servidores ativos. Dos três critérios escolhidos 
para permitir a progressão, a antiguidade, a titulação e a avaliação de desempenho, dois pos-
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suem requisitos extensíveis a aposentados, diante de sua natureza objetiva: a titulação e o tempo 
de serviço. (grifo nosso)
Nesse sentido, dou parcial provimento ao recurso, para reformar em parte a decisão objeto do RE, 
aplicando interpretação conforme a Constituição nos artigos 8º/11 e 26/27, garantindo aos aposen-
tados antes da vigência da Lei Estadual 13.666/02 e, por consequência, a seus pensionistas, a possi-
bilidade de ter acesso a vantagens concedidas aos servidores ativos fundadas nos critérios objetivos 
de tempo de serviço e de titulação. Assim, os servidores inativos devem ter a mesma oportunidade 
que os ativos de ver reconhecidos pela Administração os títulos e o tempo de serviço auferidos até 
a aposentadoria, com os efeitos remuneratórios decorrentes, por paridade.
Quanto à progressão por titulação, o servidor aposentado pode apresentar os certificados e di-
plomas de cursos concluídos até o ato de inatividade. Em relação à progressão por tempo e à 
promoção, os inativos têm direito à consideração do efetivo tempo de serviço computado até a 
aposentadoria, recebendo o mesmo tratamento previsto para os servidores em atividade nos atos 
regulamentares posteriores ao reenquadramento inicial.
O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - De modo que essa é a essência do meu 
voto: que os inativos possam fazer prova de tempo de serviço e de titulação, e, na medida em que 
sejam capazes de fazer esta prova, terem os mesmos direitos de promoção que valem para os ati-
vos, porque, do contrário, penso que, deliberadamente, se estaria frustrando a paridade imposta 
pela redação anterior do § 8º do artigo 40. (grifo nosso)

Restou reconhecido, destarte, que os servidores, ao serem reenquadrados na classe inicial do 
nível correspondente a cada um deles, ficaram impedidos de obter as vantagens dos funcionários em 
atividade, por não poderem prosperar na profissão, devido aos critérios correlacionados ao exercício 
do cargo. É dizer, os servidores inativos quedaram-se engessados na classe inicial de seus cargos, sem 
perspectiva de reajuste dos benefícios, ainda que tenha sido respeitado o princípio constitucional da 
irredutibilidade de vencimentos.

E foi justamente para resolver o impasse criado pelo aparente conflito entre a inexistência de 
direito adquirido à regime jurídico, de um lado, e a paridade remuneratória entre ativos e inativos, de 
outro, que o STF reconheceu o direito dos aposentados de ver seus proventos reajustados, em condi-
ções semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de 
serviço e da titulação, analisados no momento das respectivas inativações.

Da minuciosa análise dos autos, verifica-se que a agravada já estava aposentada quando da 
publicação da Lei 8.480/2002 e, por conseguinte, da Emenda Constitucional 41/2003 (ID n.º 41752520 
do processo de origem), marco jurídico-constitucional em que se exauriu o direito à isonomia, razão 
pela qual faz jus à paridade remuneratória, nos precisos termos do seu art. 7º preservando, portanto, 
o direito à isonomia com os funcionários em atividade.

Nesse sentido, averígua-se que a aposentação ocorreu na constância da EC nº 20/98, desse 
modo aplica-se-lhe o entendimento jurisprudencial paradigma, que reconhece a conservação da pa-
ridade entre os servidores ativos e inativos, sendo ampliadas, automaticamente, a estes últimos, as 
vantagens e os benefícios efetivados em proveito daqueles que permanecem trabalhando, por força do 
conteúdo compreendido no art. 40, §8º da CF/88 (com redação da EC 20/98), direito esse amparado 
pelo comando integrado no art. 7º da EC nº 41/03.

A matéria, aliás, não é nova no âmbito do STF, consoante se infere de trecho do voto enuncia-
do pelo eminente Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do RE nº 677730/RS, in verbis:

“Como já antecipei, a garantia da paridade remuneratória a que fazia referência o art. 40, § 8º (na reda-
ção anterior à Emenda Constitucional 41/2003) é formulação, no próprio texto constitucional, de regra 
à luz do princípio da isonomia.
Para assegurar, portanto, aos aposentados e pensionistas do DNER o direito à paridade, é preciso 
cogitar, tão somente, o seguinte – ante a autoaplicabilidade da regra constitucional ora em exame: a) 
existência de lei que confira aos servidores ativos determinada vantagem ou benefício remuneratório; 
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e b) natureza jurídica dos privilégios deferidos aos servidores da ativa.
Em suma, para garantir-lhes o direito, é suficiente que se verifique se os servidores aposentados e os 
pensionistas gozariam dos benefícios caso estivessem em atividade”.

Igualmente, deve-se ficar atento para o fato de que a Corte Constitucional sedimentou en-
tendimento em relação ao direito dos funcionários à paridade, desde que tenham entrado no serviço 
público no curso da vigência da EC 20/98, mas somente tenham obtido inativação após a vigência da 
EC 41/2003, ex vi do seguinte aresto:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVI-
DOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI 
COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PA-
RIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRES-
SARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A 
REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 
47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PAR-
CIALMENTE PROVIDO. I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter 
genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do 
local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). II - Os servidores que ingressaram no 
serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem 
direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observa-
das as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. III - Recurso extraordinário 
parcialmente provido. (RE 590260, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 
24/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-200 DIVULG 22-10-2009 PUBLIC 23-10-2009 
EMENT VOL-02379-09 PP-01917 RJTJRS v. 45, n. 278, 2010, p. 32-44). (grifo nosso)

O acerto da tese aqui defendida encontra significativo reforço, quando se observa o voto do 
eminente Ministro Luís Roberto Barroso, proferido no mencionado recurso extraordinário nº 666199, 
cujo conteúdo mantém fina sintonia com uma adequada interpretação dos dispositivos constitucio-
nais, dotando-o de elevado coeficiente de justiça, conduzindo o ilustre relator a alterar o seu entendi-
mento, para reconhecer aos servidores que se aposentaram antes da EC 41/2003, o direito a paridade 
com os servidores ativos, nos seguintes termos, ipsis litteris: 

“Os servidores autores foram aposentados antes da vigência da Emenda Constitucional no. 
41/2003 e têm direito à manutenção da paridade com os servidores ativos, nos termos do art. 40, 
§ 8º, da Constituição da República, com redação dada pela EC no. 20/98 (antes da nova redação 
dada ao dispositivo pela EC no. 41/03)”.

Verifica-se, portanto, que a agravada, por ter se aposentado em momento anterior à entrada em 
vigor da EC 41/2003, preservou o direito à isonomia com os funcionários em atividade, sendo a ela 
ampliada as vantagens e os benefícios concedidos àqueles que permanecem trabalhando.

In casu, a Lei Estadual nº 8.480/2002, que reestruturou a atividade do magistério do ensino 
fundamental e médio, estabeleceu normas para ascensão na profissão, que estão associados ao efetivo 
exercício do cargo, conforme se pode observar dos seus artigos 4º, 5º e 6º, não devendo, desta forma, 
ser diretamente estendida à recorrida, dada a sua inativação. Remanesce, apenas, o critério temporal, 
consubstanciado na “permanência do servidor, por, no mínimo, 03 (três) anos na classe atribuída ao 
nível do cargo ocupado”, consoante dicção do art. 4º, inciso, II, parte final da referida lei, ipsis litteris:

Art.4º - A promoção na carreira do Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio 
far-se-á de uma classe para a imediatamente superior, dentro do mesmo nível, observada a disponibili-
dade orçamentária, a requerimento do interessado e após a comprovação de estar o servidor no efetivo 
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exercício das atividades de magistério correspondentes às atribuições do cargo que ocupa e, conforme 
o caso, dos seguintes requisitos:
I - da classe A para a Classe B: aprovação no Programa de Certificação Ocupacional;
II - para as demais classes: revalidação da Certificação Ocupacional e permanência do servidor, por, 
no mínimo, 03 (três) anos na classe atribuída ao nível do cargo ocupado.
Parágrafo único- Na hipótese de acumulação legal de 02 (dois) cargos de magistério, o disposto neste arti-
go será aplicado a cada um deles, devendo haver a correlação entre a Certificação Ocupacional e a respec-
tiva atividade desempenhada pelo servidor, nada impedindo a promoção simultânea em ambos os cargos.

Resta à demandada, portanto, como forma de adequação de seus proventos às classes institu-
ídas pela novel legislação, o critério temporal, corporificado na “permanência do servidor, por, no 
mínimo, 03 (três) anos na classe atribuída ao nível do cargo ocupado”, consoante dicção do art. 4º, 
inciso, II, parte final, da legislação estadual em epígrafe.

A Lei nº 10.963/2008, por sua vez, regulamentada pelo Decreto nº 11.594/09, reestruturou no-
vamente o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público do Ensino Fundamental e Médio 
do Estado da Bahia, posicionando os servidores aposentados nos padrões e graus que instituiu.

Todavia, em relação aos servidores inativos e pensionistas, as normas reorganizadoras da 
carreira instituíram regras para a ascensão que apenas são alcançáveis por aqueles que estão desem-
penhando ativamente as suas funções, consoante estabelece o art. 3º, I do referido Decreto regula-
mentar, que exige “estar o servidor no efetivo exercício de atividade do Magistério correspondente 
às atribuições do cargo que ocupe”.

Dessarte, constata-se que a agravada se encontra impedida de progredir na carreira, uma vez 
que os critérios a serem atingidos referem-se, apenas, aos servidores em atividade. Nada mais lhe 
restaria senão permanecer paralisada no mesmo padrão remuneratório, que é modificável segundo a 
classe/grau que o funcionário ocupar em razão de contínuas ascensões, consoante estabelece o anexo 
III – “A”da Lei n.º 10.963/08.

Por conseguinte, as referidas normas reestruturadoras da profissão não abordaram os apo-
sentados como possuidores do direito à igualdade em relação aos ativos, no que toca à ampliação 
dos benefícios recebidos pelos funcionários no exercício do cargo. Ao fazê-lo, confrontam-se, as leis 
estaduais, com o princípio da paridade constitucional, devendo ser observado, nos termos do acór-
dão paradigma proferido pelo STF, além do tempo de serviço da servidora, as titulações que possuía 
quando de sua aposentação.

É necessário frisar que o direito que se defere à recorrida tem por substrato jurídico, não a pos-
sibilidade de ser ela promovida, porque, como bem pontuou o Estado da Bahia, não há promoção de 
servidores aposentados. O que se está a lhe deferir é o direito, de extração constitucional, consagrado 
no art. 7º da EC nº 41/2003, que confere aos inativos e pensionistas a revisão dos proventos e pensões 
“na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou van-
tagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da 
transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu 
de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

Deste modo, na impossibilidade de enquadrá-la, automaticamente, por força do novo regime, 
na última classe do nível correspondente, assim como empregar, tão somente, o cômputo de tempo de 
serviço, é que necessita ser acrescida, também, a titulação predita nos arts. 6º e 11º da Lei Estadual nº 
10.963/2009. Saliente-se que ambos os critérios carecem ser aferidos “até a data da inativação”, nos 
termos, inclusive, reconhecidos pelo STF no julgamento do multicitado recurso paradigma.

O posicionamento adotado neste voto está, ademais, em estrita consonância com o julgado 
proferido pelo STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR, assim ementado:
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EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSEN-
TADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE 
CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INE-
XISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA 
REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PA-
RANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime 
jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora apo-
sentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes 
aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do 
Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal 
(redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições seme-
lhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de servi-
ço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. (grifo nosso)

Na esteira do entendimento do STF, este Sodalício tem se posicionado, consoante revelam as 
eruditas ementas de precedentes vinculantes:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENRO ORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. 
LEIS 8.480/2002 E 10.963/2008. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. CON-
DUTA QUE SE RENOVA NO TEMPO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ. REESTRUTU-
RAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTOS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DOS 
ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO. EXTENSÃO AOS PROFESSORES INATIVOS. DI-
REITO A PARIDADE REMUNERATÓRIA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO DAS PAR-
CELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.RECURSO 
PROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0099588-79.2011.8.05.0001,Relator(a): ILO-
NA MÁRCIA REIS, Publicado em: 18/05/2017)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL 
E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. LEIS 
8.480/2002 E 10.963/2008. REESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA E VENCIMENTO 
DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO DO ESTADO DA BAHIA, 
RECLASSIFICAÇÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. NÃO CONTEMPLAÇÃO 
DOS SERVIDORES INATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E 
INATIVOS. SEGREGAÇÃO DOS APOSENTADOS NA CLASSE INICIAL DA CARREIRA. 
CRITÉRIOS DE PROGRESSÃO PARA AS CLASSES SUPERIORES QUE NÃO PODEM SER 
ATINGIDOS PELOS SERVIDORES INATIVOS, IMPOSSIBILITANDO A SUA PROGRESSÃO 
HORIZONTAL. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MATÉRIA CONSOLIDADA NO 
ÂMBITO DESTE TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO CO-
NHECIDO E IMPROVIDO. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0099592-19.2011.8.05.0001,Re-
lator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 18/02/2020)

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRA-
TIVO. SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. LEI Nº. 8.480/2002 E 10.963/2008. REESTRU-
TURAÇÃO NA CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INEXISTÊNCIA DE 
PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO 
AO REENQUADRAMENTO. PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. 
CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA. Preliminar de prescrição de fundo de direito afastada, 
tendo em vista que, se tratando de omissão da administração pública, configura-se uma relação de 
trato sucessivo e a violação do direito ocorre mês a mês. Os servidores inativos possuem o direito de 
auferir toda e qualquer vantagem conferida aos servidores na atividade, inclusive quando decor-
rentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria. 
Prerrogativa assegurada pela EC nº. 20/98 e ressalvada no art. 7º, da EC nº. 41/03. Verificada a 
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omissão das Leis nºs 8.480/2002 e 10.963/2008, somado a necessidade de sua aplicação a todos os 
servidores, vez que, com a mudança do regime jurídico, os aposentados não podem permanecer 
na antiga classificação, além da impossibilidade de se conceder benefícios aos servidores da ativa, 
decorrente da reclassificação dos cargos, sem estendê-los aos aposentados, não resta dúvida de 
que aos inativos aproveita o quanto possível estiver estabelecido na novel legislação para a reclas-
sificação dos aposentados. (Classe: Apelação, Número do Processo: 0531197-10.2014.8.05.0001, 
Relator(a): AUGUSTO DE LIMA BISPO, Publicado em: 06/03/2018)

Destarte, com o escopo de resguardar os direitos da agravada, procurando, continuamente, 
conferir efetividade às garantias de dimensão constitucional, é que deve o Estado da Bahia mantê-la 
na classe em que foi colocada com o último reenquadramento, necessitando, não obstante, assegurar 
à funcionária aposentada as mesmas vantagens que são concedidas aos servidores em atividade, no 
que se refere à aferição dos critérios objetivos de tempo de serviço e de titulação, existentes à época 
da aposentação.

Confluente às razões expostas, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO inter-
posto, pelo que condeno o agravante ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor 
atualizado da causa, em razão da sua manifesta improcedência, condicionada a interposição de novo 
recurso ao seu recolhimento.

Com o escopo de evitar oposição de embargos declaratórios manifestamente procrastinató-
rios, reputo pré-questionados todos os dispositivos legais invocados. Os pedidos formulados foram 
examinados com base na legislação pertinente, sendo desnecessária, portanto, a manifestação sobre 
cada ponto suscitado no recurso, podendo o julgador examinar apenas aqueles suficientes para a fun-
damentação do que vier a ser decidido, o que foi feito neste pronunciamento.

Ficam as partes ainda advertidas de que aviados embargos aclaratórios com propósito prote-
latório ou exclusivo de prequestionamento, ou com notória intenção de rediscussão das matérias de-
cididas, importará em aplicação de multa, consoante previsão contida no art. 1.026, § 2º, do CPC.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8003062-80.2019.8.05.0146. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. 
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 21/09/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROGRESSÃO HORIZONTAL.
SERVIDOR MUNICIPAL DE JUAZEIRO-BA. EFETIVO. CONCURSADO. 
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL 1.520/1997. AFASTADA. 
REQUISITOS PREENCHIDOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO IN-
JUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PREJUÍZO AO 
SERVIDOR. PRECEDENTES DO TJ/BA. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA 
FAZENDA PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO DE SERVIDOR. VEDAÇÃO LEGAL. 
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Não é inconstitucional a Lei Municipal 1.520/97, porquanto não há em seus dispositi-
vos vinculação ao salário-mínimo, mas, na verdade, a fixação de níveis salariais no plano 
de cargos e salários indexados de acordo com o menor salário pago pelo Município.
II - Preenchido o requisito temporal e de assiduidade para a progressão horizontal e 
não realizada avaliação de desempenho pelo Município, não pode o servidor ser pena-
lizado pela inércia da Administração Municipal.
III – É vedada a concessão de tutela antecipada contra o poder público que implique em 
reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a ex-
tensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em face do disposto nos artigos 
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1.059 do CPC; 1º da Lei 8.437/92; 7º, §º, da Lei 12.016/2009; e 2º-B da Lei 9.494/97.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Nº 8003062-80.2019.8.05.0146, da Co-
marca de Juazeiro, em que figura como Apelante o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO e como Apelado 
JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos ter-
mos do voto do Relator.

RELATÓRIO

JOSÉ FRANCISCO GONÇALVES ajuizou Ação Ordinária de Cobrança, com pedido de 
tutela de evidência, em face do MUNICÍPIO DE JUAZEIRO.

Na petição inicial, informou o acionante que é funcionário público municipal concursado e 
efetivo, desde 01 de maio de 2009, ocupa o cargo de Agente de Portaria, conforme Anexo I da Lei 
Municipal nº. 1.520/97 (Plano de Cargos e Salários), Classificação Funcional 01, lotado na SEDUC – 
Secretaria de Educação, com salário de R$ 1.054,80, valor bem abaixo do que deveria receber.

Pugnou pela concessão da Progressão Horizontal, prevista na LEI Nº. 1.520/97, para a faixa sa-
larial 03, Nível J, equivalente a 1,87 vezes o menor salário pago pelo Município, sob a alegação de que 
ao longo dos anos a Administração vem negando reconhecimento ao direito que assiste aos servidores.

Contestado o feito, sobreveio sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Juazeiro (id 18604264), na qual concedeu a tutela de urgência e julgou parcialmente pro-
cedente a demanda, com a seguinte conclusão:

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, confirmando a liminar, para 
determinar que o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO proceda à progressão horizontal da Autor - JOSÉ 
FRANCISCO GONÇALVES, em três referências, dentro da própria classe, conforme os arts. 18 e 19 
da Lei Municipal nº 1.520/1997, devendo ainda o Autor ter ressarcidas as diferenças não pagas, dentro 
da prescrição quinquenal, devidamente corrigidas pelo IPCA-E e com juros da caderneta de poupança, 
incidentes desde a citação. Com isto, EXTINGO o processo com resolução de mérito nos moldes do 
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil Brasileiro.
Condeno o Município de Juazeiro ao pagamento de honorários, que ora arbitro em 10% (dez por cento) 
sobre o valor da condenação, conforme artigo 86, parágrafo único do CPC.

Irresignado, o Município de Juazeiro interpôs o presente recurso de apelação (id 186040268), 
sob o argumento de que não cabe tutela antecipada contra a Fazenda Pública que implique em exten-
são de vantagens a servidores públicos em face de vedação expressa da Lei nº. 9.494/97.

Sustenta a inconstitucionalidade do Plano de Cargos e Salários (Lei nº. 1.520/97), sob a alegação 
de que é vedada a vinculação do vencimento do servidor público ao salário-mínimo, nos termos do arti-
go 37, X e XII da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº. 04; a vinculação da remuneração de 
uma categoria às demais; a exigência de lei específica para a fixação de vencimento base, a teor do artigo 
37, X, da Constituição Federal; e a responsabilidade subjetiva por atos omissivos do Poder Público.

Requer a suspensão dos efeitos da tutela provisória e o provimento do recurso para reformar 
a sentença.
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Nas contrarrazões (id 18604270), o apelado pugna pelo improvimento do recurso.
Em cumprimento ao artigo 931 do CPC, restituo o processo à Secretaria, pedindo a sua in-

clusão em pauta para julgamento, salientando que se trata de recurso passível de sustentação oral, 
pois atendidas as exigências contidas nos artigos 937, I, do CPC e 187, I, do Regimento Interno 
deste Tribunal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Infere-se dos autos que o Apelante pretende a reforma da sentença, sob alegação de impossi-

bilidade de antecipação de tutela em relação a Fazenda Pública e inconstitucionalidade do Plano de 
Cargos e Salários (Lei 1.520/97), em face da vedação constitucional de vinculação do vencimento ao 
salário-mínimo (artigo 37, X e XII e Súmula Vinculante 4).

Cumpre-me, de logo, esclarecer que é incontroverso o vínculo funcional efetivo, precedido de 
concurso público, entre o apelado e o Município de Juazeiro, desde 01 de maio de 2009, no cargo de 
Agente de Portaria, lotado na SEDUC – Secretaria de Educação.

Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei nº. 1.520/97, especialmente seus artigos 18 e 19, não 
há qualquer vinculação da remuneração dos servidores municipais ao salário-mínimo, senão vejamos:

Art. 18 – Progressão Horizontal é a passagem do servidor público de uma referência para outra subse-
quente, dentro da mesma classe, observando o limite máximo de três referências e os critérios especi-
ficados para avaliação de desempenho.
§1º – Aplica-se a progressão horizontal aos ocupantes de cargos efetivos, inclusive os em extinção 
sendo este último na forma da legislação anterior a esta e aplicável ao mesmo.
§2º – As referências de vencimento são as constantes da tabela salarial – Anexo XVIII.
Art. 19 – O servidor terá direito a progressão horizontal, desde que satisfaça cumulativamente os se-
guintes requisitos:
I – houver completado 365 dias de efetivo exercício na referência, período em que serão admitidos até 
05 (cinco) faltas ao ano;
II – houver obtido conceito favorável na avaliação de desempenho do cargo e classe que ocupe.

Evidencia-se, dos dispositivos citados e da tabela salarial do anexo XVIII, que não há vincu-
lação ao salário-mínimo, mas, na verdade, a fixação de níveis salariais no plano de cargos e salários 
indexados de acordo com o menor salário pago pelo Município (ids. 18602244 e seguintes).

No tocante ao direito à progressão horizontal, nos termos do artigo 19 da referida lei, é assegu-
rada ao servidor que cumprir, cumulativamente, os requisitos de assiduidade, limitado ao funcionário 
o patamar de cinco faltas anuais, além de conceito favorável em avaliação de desempenho no cargo e 
classe ocupados, a ser realizado anualmente (artigos 24 e 27)31.

Entretanto, em que pese a incontrovérsia no preenchimento do requisito temporal e de assidui-
dade, a avaliação de desempenho não foi realizada, razão pela qual o servidor não pode ser penaliza-
do pela inércia da Administração Municipal.

A omissão do poder público não pode ser utilizada como subterfúgio para negar um direito 
conferido pela legislação, caso contrário estaria se permitindo que o Poder Executivo tivesse a prerro-
gativa de obstar a aplicação da lei, em verdadeiro exercício de poder legislativo negativo.

31 “Art. 24 – A avaliação de desempenho é o instrumento utilizado na aferição do desempenho do servidor público no cumprimento de suas 
atribuições, permitindo o seu desenvolvimento profissional na carreira, na forma a ser definida em regulamento próprio.
(…)
Art. 27 – A avaliação de desempenho será anualmente, concedendo-se ou não a progressão horizontal ou vertical”.
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Sobre a referida progressão, eis precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLI-
CA MUNICIPAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL N. 1.520/1997. PROGRES-
SÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. OMISSÃO NÃO 
JUSTIFICADA. DIREITO A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO FUNCIONAL. TUTELA DE 
URGÊNCIA. PROVIMENTO PRECÁRIO CONTRA FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO. RECUR-
SO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os arts. 18 e 19 da Lei 1.520/1997 não padecem de vício de inconstitucionalidade, haja vista a ausên-
cia de vinculação com o salário-mínimo nacional.
2. Progressão horizontal, art. 19, Lei Municipal 1.520/1997. Benefício que está condicionado ao preen-
chimento de dois requisitos objetivos: efetivo exercício na referência por trezentos e sessenta e cinco 
dias e a obtenção de conceito favorável em avaliação de desempenho.
3. Enquanto não houver a regulamentação dos critérios da avaliação de desempenho pela Administra-
ção Pública, a gratificação deve ser estendida. Isto porque, não se pode homenagear a omissão do Po-
der Público em regulamentar e efetivar os direitos, negando aos servidores um direito que lhes assiste.
4. Deve ser revogada a tutela de urgência concedida em sentença, por ser vedada, em regra, a execução 
de provimento precário contra o Poder Público, que implique na inclusão de servidor em folha de pa-
gamento, segundo o art. 2º-B da Lei n. 9.494/1997 e o §2º do art 7º da Lei n. 12.016/2009.
5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0503354-52.2016.8.05.0146,Relator(a): CARMEM LUCIA 
SANTOS PINHEIRO, Publicado em: 06/02/2019).

Por outro lado, assiste razão ao apelante quanto a vedação de concessão de tutela antecipada 
contra o poder público que implique em reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a con-
cessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, em face do dis-
posto nos artigos 1.059 do CPC; 1º da Lei 8.437/92; 7º, §º, da Lei 12.016/2009; e 2º-B da Lei 9.494/97.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE VER-
BAS SALARIAS. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDA-
DE. AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (...) 2. Inicialmente, não hei de 
olvidar que os comandos contidos no art. 1º da Lei nº 8.437/92 c/c art. 1º da Lei nº 9.494/97 e art. 7º, § 
2º da Lei nº 12.016/09, vedam explicitamente a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Públi-
ca para pagamento de qualquer natureza a servidores públicos. (...) (TJ-PE - AI: 3212068 PE, Relator: 
Antenor Cardoso Soares Junior, Data de Julgamento: 27/01/2015, 3ª Câmara de Direito Público, Data 
de Publicação: 04/02/2015) Grifos acrescidos

Ante o quanto exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECUR-
SO, apenas para revogar a tutela de evidência, mantendo a sentença nos seus demais termos.

*****
(TJBA – Recurso Administrativo nº 8028757-52.2020.8.05.0000. Tribunal Pleno. Relator: Des. 
Edmilson Jatahy Fonseca Junior , Julgado em 24/11/2021).

PEDIDO DE REVISÃO EM RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO PRO-
VIDÊNCIA EM TRÂMITE NO CNJ. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO NESTE TRIBUNAL. COMPE-
TÊNCIA CONCORRENTE. MÉRITO. CONSELHO DA MAGISTRATURA. 
OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DA GUARATINGA. 
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EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO PREVISTO NO ART. 12.352/2011. IN-
DEFERIMENTO DO PEDIDO POR DECLARAÇÃO DIFUSA DE INCONSTI-
TUCIONALIDADE DA NORMA. NULIDADE JÁ DECLARADA PELO TRI-
BUNAL PLENO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TITULARIZAÇÃO DA 
UNIDADE PELA SERVIDORA DEVIDA. DISPONIBILIZAÇÃO INDEVIDA 
DA SERVENTIA SEM A OBSERVAÇÃO SUB JUDICE. ATINGE DIREITO 
LEGÍTIMO DO CONCURSADO QUE OPTOU PELA UNIDADE. MEDIDA 
QUE CONCILIE OS DIREITOS ENVOLVIDOS. DISPONIBILIZAÇÃO DE 
OUTRA UNIDADE VAGA COM RECEITA COMPATÍVEL À ESCOLHA DO 
INTERESSADO.
Não merece manutenção a decisão monocrática no sentido de suspender o andamento 
deste requerimento até o julgamento final do Procedimento iniciado por Pedro Crocet-
ta no CNJ, tombado sob o nº 009449-79.2018.2.00.0000.
O STF possui entendimento pacífico no sentido de compreender a competência con-
corrente do CNJ e dos Tribunais para atuação e controle administrativo de seus atos.
O próprio CNJ compreende que, embora ampla a competência conferida pela Emenda 
Constitucional n° 45, de 30 de dezembro de 2004, vale dizer que a atuação daquele 
Conselho deve prestigiar as decisões administrativas proferidas pelos Tribunais, inclu-
sive no que concerne ao princípio da autotutela.
No mérito, o cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade da Sra. Marilene 
Ferreira de Andrade, servidora concursada do Tribunal de Justiça da Bahia, exercer 
seu direito de opção pela titularidade do cartório extrajudicial em que atuava, por dele-
gação, com fulcro no art. 2º da Lei 12.352/2011, em confronto com o direito de Pedro 
Antônio Crocetta de exercer a titularidade da mesma unidade extrajudicial, escolhida 
por ele após a aprovação em concurso específico para a atividade cartorária.
O recurso administrativo interposto por Marilene Ferreira de Andrade foi julgado pelo 
Tribunal Pleno, que declarou a nulidade do ato de indeferimento do Conselho da Ma-
gistratura e dando provimento ao requerimento da requerente de migrar para a presta-
ção do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, com fulcro 
no art. 2º da Lei 12.352/2011.
A impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade das normas na seara admi-
nistrativa já foi amplamente debatida no julgamento do recurso, que concluiu que o 
Conselho da Magistratura é órgão com funções administrativas e disciplinares que 
não possui atribuição jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo como fundamento impeditivo de direito de servidora recorrente.
Por ser nula a decisão do Conselho da Magistratura, tem direito a requerente ao retorno 
ao status quo ante, com a concessão da delegação do cartório no qual exerceu a titula-
ridade por 28 anos.
Desta forma, a destituição do atual delegatário para a assunção das funções pela re-
querente é medida que se impõe, como decorrência lógica exigível ao correto e integral 
cumprimento da ordem exarada pelo Tribunal Pleno desta Corte.
Por outro lado, em decorrência do ato ilegal proferido pelo Conselho da Magistratura, 
a serventia foi disponibilizada indevidamente como vaga, sem o registro de sub judice 
nos editais que regeram o concurso público para outorga de delegações de serventias 
extrajudiciais de notas e de registro do Estado.
É preciso, portanto, conciliar o direito adquirido por Pedro Crocetta ao exercício re-
gular da delegação, diante da aprovação no concurso específico, com o julgamento 
proferido pelo egrégio Tribunal Pleno, ao permitir que o concursado, impossibilitado 
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de exercer a delegação que lhe foi inicialmente outorgada pelo Poder Público, possa 
exercer a opção para ocupar uma das vagas existentes nas serventias extrajudiciais.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Administrativo nº 8028757-
52.2020.8.05.0000, tendo como Interessados Pedro Antônio Crocetta e Marilene Ferreira de Andrade.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à maioria de votos, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO DE 
REVISÃO, para manter o acolhimento da pretensão de Marilene Ferreira de Andrade de migrar para 
a prestação do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, no cartório de 
registro de imóveis da Comarca de Guaratinga, devendo Decreto Judiciário ser editado neste sentido 
pela Presidência do TJBA, e determinar seja disponibilizada ao delegatário Pedro Antônio Crocetta 
a escolha de serventia vaga com receita compatível e que melhor aprouver ao interessado. Revoga-se, 
ainda, a decisão monocrática constante às fls. 99/102 do ID 10355682, da lavra da Presidência do Tri-
bunal de Justiça, que suspendeu os efeitos da decisão proferida nos autos do Recurso Administrativo 
n° TJ-ADM-2016/57802.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de revisão proposto por PEDRO ANTÔNIO CROCETTA contra Acór-
dão do Tribunal Pleno, nos autos do Recurso Administrativo TJADM-2016/57802 (fls. 02/11 do ID 
10355682), que conferiu à servidora, Marilene Ferreira de Andrade, o direito de migrar para a presta-
ção do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, mediante a expedição de 
Decreto Judiciário a ser editado neste sentido pela Presidência deste Tribunal.

Em cumprimento ao julgamento realizado pelo Plenário, o Presidente exarou a decisão de 
fl. 14 do ID 10355682, determinando a expedição do ato de delegação e, por via de consequência, o 
afastamento do atual delegatário do Cartório de Guaratinga, devendo a Corregedoria das Comarcas 
do Interior ofertar uma outra serventia que esteja vaga.

Ao tomar conhecimento do decisum, Pedro Antônio Crocetta, ingressou no feito (fls. 21/22 do 
ID 10355682), como terceiro interessado, por ser o delegatário em atuação no Cartório de Registro 
de Imóveis, Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Guaratinga. Em suas 
razões, afirma que a decisão que determinou seu afastamento, fora das hipóteses previstas na Lei 
8935/1994, desatende o quanto exposto pelo CNJ no Pedido de Providências nº 200810000021537.

Ressalta, também, que a apreciação do caso merece cautela, porque a matéria está sendo dis-
cutida na ADIn 4851, em trâmite no STF, que pretende declarar inconstitucional a norma contida no 
art. 2º da Lei Estadual 12.352/2011.

Formula pedido cautelar de suspensão do procedimento administrativo, tendo em vista o risco 
de dano irreparável ou de difícil reparação ao requerente, visto que ocupa a titularidade do referido 
cartório de forma regular, após aprovação em concurso público específico, bem como para evitar a 
insegurança jurídica com a nomeação de Marilene Ferreira de Andrade, que se encontrava afastada 
de suas funções.

Posteriormente, Pedro Crocetta apresenta nova manifestação (fls. 90/91 do ID 10355682) ar-
guindo que a decisão que determinou seu afastamento do cartório, sem a ampla defesa e o contraditó-
rio, agravou a situação do requerente, que ficou privado da sua fonte de recursos para o adimplemento 
de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas contratuais vigentes em razão do exercício da 
delegação. Assim, requereu que as despesas fossem arcadas pelo FECOM.
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Diante dos argumentos formulados pelo requerente, a Presidência do TJ/BA exarou a decisão 
de fls. 99/100, do ID 10355682, ressaltando que os autos informam que Heverton Lopes Rezende era 
o titular da serventia e que só após a expedição do Decreto Judiciário nº 654/2018 é que se tomou 
conhecimento que o titular em exercício era o ora requerente.

Desta forma, entendeu se encontrarem presentes os requisitos para a concessão da medida cautelar, 
a fim de assegurar os efeitos da decisão a ser proferida no PCA nº 0009449-79.2018.2.00.0000 pelo CNJ.

Por tais razões, deferiu a medida liminar, nos seguintes termos:

“suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Recurso Administrativo n° TJ-ADM-2016/57802, 
que determinou o afastamento do requerente, então titular do Cartório de Imóveis de Guaratinga e, 
via de consequência, suspender os efeitos do Decreto Judiciário n° 654, de 28 de setembro de 2018, 
restabelecendo o status quo ante, até julgamento final do procedimento de Controle Administrativo 
n° 0009449-79.2018.2.00.000, em tramitação junto ao Conselho Nacional de Justiça. Expeça-se o 
ato. Após, apensem-se os presentes autos aos do Recurso Administrativo referenciado, encaminhan-
do-os à Corregedoria das Comarcas do Interior para adoção das medidas pertinentes. Em seguida, 
à Secretaria do Tribunal Pleno para conhecimento ao eminente Desembargador Relator do recurso 
administrativo. Intime-se a Requerida, Marilene Ferreira de Andrade.”

Marilene Ferreira de Andrade, por sua vez, apresenta manifestação ao pedido de reconsidera-
ção, constante no ID 10355682, alegando que inexiste perigo da demora em face de Pedro, até porque 
a própria requerente encontra-se em situação idêntica, sem o exercício do seu labor, sendo que atuou 
no referido cartório por 28 anos.

Defende que inexistiria o fumus boni iuris de Pedro, porque o cartório de Guaratinga não es-
taria vago. Por passar no concurso, aduz que o requerente tem direito a ser titular de um cartório, mas 
não daquela serventia em específico.

Aponta a impossibilidade de suspensão monocrática de decisões do Tribunal Pleno. Diz que 
não há, dentre as competências da Presidência do Tribunal listadas no Regimento Interno (art. 84), 
qualquer disposição no sentido de que possa rever ou anular efeitos de decisão do Pleno.

Aduz que o Regimento Interno desta Corte delineia perfeitamente a competência do Tribunal 
Pleno para decidir os recursos administrativos advindos de decisões do Conselho da Magistratura, o 
que, automaticamente, vincula quaisquer situações ligadas a tal julgado à apreciação do Órgão Cole-
giado, consoante Art. 83, XXII.

Ademais, a concessão de liminares no processo administrativo é de competência do seu Rela-
tor (Des. Cícero Landim) e não da Presidência do TJ/BA.

Por tais razões, requer a reconsideração pelo Presidente ou, caso contrário, pugna pela remessa 
ao Relator do mencionado processo administrativo ou, ainda, ao Tribunal Pleno, para confirmação ou 
revogação da decisão concessiva da medida cautelar.

O Presidente exarou a decisão de fls. 131/132 do ID 1355682, considerando que os requisitos 
para a tutela cautelar não militam em favor da Requerente, Sra. Marilene Ferreira Andrade e levando 
em consideração que o Procedimento de Controle Administrativo n° 0009449-79.2018.2.00.000 ainda 
está pendente de julgamento junto ao Conselho Nacional de Justiça, indeferiu o pedido de Reconside-
ração e determinou remessa ao Tribunal Pleno.

Posteriormente, Marilene Ferreira de Andrade manifesta-se às fls. 135 do ID 10355682 para 
informar que foi exarada decisão proferida no Pedido de Providências nº 0009449-79.2018.8.05.0000 
pelo CNJ e requer seja determinado o retorno da peticionária ao exercício do cargo de Oficial de Re-
gistro de Imóveis e Título de Documentos do Cartório da Comarca da Guaratinga/BA, na condição 
de outorga da delegação do serviço notarial em caráter privado, ante o seu direito de opção exercido 
em conformidade com o art. 2º da Lei 12.352/2011, até que seja julgada a ADI 4851.
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Desembargador Lourival Trindade, como Presidente, despacha no pedido de reconsideração 
de Marilene, determinando a intimação de Pedro Crocetta (fl. 8 do ID 10355710).

Pedro Crocetta ao se manifestar (fls. 51/76 do ID 10355710) informa que a decisão do CNJ que 
determinou o arquivamento do PP 009449-79.2018.2.00.0000, ainda não transitou em julgado, tendo 
em vista a interposição de recurso administrativo naqueles autos.

Expõe que o recurso administrativo perante o CNJ teve como fundamento a diferença entre a 
discussão travada na ADIn nº 4851 e o caso concreto, em que se impugna especificamente o ato que 
afastou o requerente de suas funções como notário.

Ressalta que o Conselho Nacional de Justiça tem entendido que seria vedado o acesso de 
servidores do TJBA aos cargos de titulares das serventias extrajudiciais e o acesso de titulares por 
remoção, sendo inaplicável dispositivos de lei estadual nesse sentido, mormente considerando que não 
há direito adquirido a regime jurídico anterior.

Diz que a decisão atacada, de conferir à Marilene o direito de opção, não pode atingir terceiros 
sem que lhe seja garantido o direito de manifestação.

Aponta a insegurança jurídica que a manutenção atacada poderá trazer e que a decisão de 
afastamento, fora das hipóteses previstas na Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994, está em desa-
tendimento ao quanto exposto pelo Conselho Nacional de Justiça na Decisão Proferida no âmbito do 
Pedido de Providencias nº. 200810000021537.

Defende que a sra. Marilene não pode ocupar a serventia em referência, tendo em vista que 
ela não se encontra vaga, uma vez que o requerente foi regularmente outorgado e investido em suas 
funções, após aprovação em concurso público e tendo feito a escolha na forma estabelecida pela Le-
gislação em vigor.

Aduz que, conforme o edital do concurso que prestou, a serventia em referência não se encon-
trava “sub judice”.

O requerente defende, ainda, que afronta o §3º do art. 236 da CF dispositivo de lei estadual que 
autoriza a remoção de notários e registradores por meio de simples requerimento do interessado, su-
jeito à aprovação discricionária do Conselho da Magistratura local, independentemente de concurso.

Expõe que, ainda que se possa reconhecer legitima a pretensão da interessada que o Tribunal 
local possa julgar sua pretensão, como aliás já se manifestou o Poder Judiciário do Estado da Bahia, 
no julgamento do MS 0000715- 37.2017.8.05.0000, impetrado pela própria requerida, não se pode de-
fluir que haja direito da interessada a outorga de cartório específico já outorgado a outro delegatário.

Ressalta que a decisão administrativa inicial prolatada pelo Pleno do TJBA não nomeou a 
servidora ao cargo de Oficial do Registro de Imóveis, apenas, assegurou a ela direito de ser tratada do 
mesmo modo que os outros servidores removidos, cuja inconstitucionalidade esteja sendo discutida, 
mesmo que ela jamais tenha impugnado o edital.

Por fim, requer a manutenção da decisão que suspende os efeitos do DECRETO JUDICIÁRIO 
Nº 654, DE 27 DE SETEMBRO DE 2018, até que seja julgado, de forma definitiva pelo Conselho 
Nacional de Justiça a questão em análise.

Os autos, então, foram remetidos ao Tribunal Pleno, ao Relator do Recurso Administrativo, 
Desembargador José Cícero Landin Neto que, contudo, declarou sua suspeição superveniente, nos 
termos da decisão de ID 10367125.

O Desembargador Mário Augusto Albiani Alves Júnior foi sorteado para a Relatoria do feito, 
contudo declarou seu impedimento em decisum de ID 10818157.

A Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho, ao receber procedimento, declarou sua 
suspeição por motivo de foro íntimo, consoante ID 10919347.
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VOTO

Trata-se de pedido de revisão proposto por PEDRO ANTÔNIO CROCETTA contra Acór-
dão do Tribunal Pleno, nos autos do Recurso Administrativo TJADM-2016/57802 (fls. 02/11 do ID 
10355682), que conferiu à servidora Marilene Ferreira de Andrade, o direito de migrar para a presta-
ção do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, mediante a expedição de 
Decreto Judiciário a ser editado neste sentido pela Presidência deste Tribunal.

De logo, é importante consignar que não merece manutenção a decisão monocrática no sen-
tido de suspender o andamento deste requerimento até o julgamento final do Procedimento iniciado 
por Pedro Crocetta no CNJ, tombado sob o nº 009449-79.2018.2.00.0000, inicialmente porque inexiste 
no ordenamento jurídico, em especial na Constituição Federal, dispositivo que preveja hierarquia na 
atuação do Conselho Nacional de Justiça e dos respectivos Tribunais.

Contrariamente, o STF possui entendimento pacífico no sentido de compreender a competên-
cia concorrente do CNJ e dos Tribunais para atuação e controle administrativo de seus atos:

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO 
CPC/1973. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO CONTRA MAGISTRADO. 
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA E CONCORRENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VA-
LIDADE DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. DADOS OBTIDOS EM INTERCEPTAÇÕES 
TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE, PARA FINS DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. 
TEORIA DO JUÍZO APARENTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVA EM RELAÇÃO A AUTO-
RIDADES DETENTORAS DE FORO. REMESSA AOS ÓRGÃOS COMPETENTES. PORTARIA DE 
INSTAURAÇÃO. CONGRUÊNCIA. HIPÓTESES DE COMUNICABILIDADE DAS ESFERAS PENAL 
E ADMINISTRATIVA QUE NÃO SE FAZEM PRESENTES. PENA DE APOSENTADORIA COMPUL-
SÓRIA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA COMPATÍVEL COM AS 
EXIGÊNCIAS DA AÇÃO MANDAMENTAL. 1. O Conselho Nacional de Justiça exerce o poder dis-
ciplinar que lhe foi outorgado pela Constituição da República de forma originária e concorrente. 
Precedente: ADI 4638 MC-Ref/DF, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 30.10.2014. 2. 
Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de inves-
tigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada 
em processo administrativo disciplinar. 3. À luz dos elementos coligidos aos autos, não há falar em 
situação similar à enfrentada pela Segunda Turma desta Corte no RHC nº 135683, pois, diferente-
mente do que ali se verificou, não restou evidenciado, na espécie, indevido retardo no envio, aos 
órgãos jurisdicionais competentes, das provas fortuitamente descobertas no tocante a autoridades 
detentoras de foro por prerrogativa de função. 4. O rito especial do mandado de segurança não é 
compatível com a dilação probatória. Precedentes. 5. A defesa, no processo administrativo disci-
plinar, ocorre em relação aos fatos descritos na portaria de instauração. Precedentes. 6. Ausen-
te conclusão do juízo criminal pela prova da inexistência do fato ou pela negativa de autoria, não 
estão presentes circunstâncias suscetíveis de autorizar excepcional comunicabilidade das esferas 
penal e administrativa. 7. Consignada a existência de acervo probatório demonstrativo da práti-
ca de infração disciplinar grave, como tal suscetível de justificar a aplicação da pena de aposen-
tadoria compulsória ao impetrante, não se detecta, de plano, como exigível nesta sede manda-
mental, ilegalidade no ato apontado como coator. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. 
(MS 30361 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2017, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

O próprio CNJ compreende que, como forma de promover a autonomia do Poder Judiciário, 
deve prestigiar a competência administrativa dos atos de gestão de pessoas praticados pelos Tribunais 
de Justiça, a fim de preservar, a princípio, a sua própria competência administrativa para análise de 
casos de repercussão nacional e de relevância estratégica para o Poder Judiciário como todo. 

Ademais, embora ampla a competência do CNJ, conferida pela Emenda Constitucional n° 45, 
de 30 de dezembro de 2004, vale dizer que a atuação daquele Conselho deve prestigiar as decisões 
administrativas proferidas pelos Tribunais, inclusive no que concerne ao princípio da autotutela.
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Inclusive, sob este fundamento, o CNJ determinou o arquivamento do PCA nº 0005055-
63.2017.2.00.0000, iniciado por Marilene Andrade para tratar da mesma matéria, consoante se infere 
da decisão constante às fls. 46/50 do ID 10355682.

Neste sentido são os seguintes julgados:

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO 
PLENÁRIO. CABIMENTO. ART. 25, INCISO XII DO RICNJ. RELEVÂNCIA GERAL. CONHECIMEN-
TO. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. ART. 96 DA CF. PLANO DE TRABALHO. PRAZO RAZOÁVEL. 
IMPROVIMENTO. 1. Os dois fundamentos de decidir que embasam a decisão recorrida, a saber, o 
respeito à autonomia dos tribunais e a possibilidade de apresentação de plano de trabalho para solu-
ção de situações pontuais, são “entendimentos firmados pelo CNJ”, configurando hipótese de decisão 
monocrática a teor do disposto no artigo 25, inciso XII, do RICNJ 2. As questões de relevância geral 
que afetem jurisdicionados de um determinado Estado inserem-se na competência outorgada pelo 
artigo 103-B da Constituição ao CNJ, o que não se confunde com matérias de mero interesse individu-
al, que não são conhecidas por este Conselho.3. O Conselho Nacional de justiça é órgão estratégico 
central de planejamento do Poder judiciário, cabendo-lhe discutir e propor macropolfticas judiciais, 
visando o aprimoramento do sistema de justiça brasileiro como um todo, de molde a prestigiar a auto-
nomia administrativa dos Tribunais, garantida pelo artigo 96 da Constituição. Precedentes do CNJ.4. 
O prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de plano de trabalho voltado à instalação do XXIX 
juizado Especial de Bangu é razoável e não ofende a autonomia dos Tribunais disposta no artigo 96 
da Constituição Federal, mormente quando nota-se que a unidade jurisdicional encontra-se criada 
desde junho de 2007, sem que haja sido instalada até o presente momento.(CNJ - RA - Recurso Admi-
nistrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0005193-74.2010.2.00.0000 - Rel. WALTER 
NUNES DA SILVA JÚNIOR - 114a Sessão -j. 05/10/2010 ).

RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PRETENSÃO DE REIMPLAN-
TAÇÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA REDUZIDOS PELO TRIBUNAL REQUERIDO. 
INTERESSE INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO. 1. A atuação do CRI somente se justifica 
quando evidenciado o interesse geral do Poder judiciário (art. 25, X, do RICNJ), ou seja, quando a 
questão a ser dirimida diga respeito à atuação administrativa e financeira dos tribunais brasileiros. 
Vale dizer, o CNJ não julga “casos”, mas “teses” que possam orientar o comportamento ou a ativida-
de dos órgãos do Poder judiciário.2.A questão formulada pelo requerente, a toda evidência, refere-se 
a interesse individual que não transcende essa esfera nem encontra repercussão geral no Poder judi-
ciário, de modo que não se justifica a intervenção deste Conselho, mormente porque não cabe ao CNJ 
interferir em toda e qualquer questão administrativa na órbita dos tribunais locais, sob pena de ferir 
a autonomia dos demais órgãos do Poder judiciário.3. Recurso Administrativo conhecido e improvi-
do. (CNJ - RA - Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0006635-
31.2017.2.00.0000 - Rel. DALDICE SANTANA - 28a Sessão Virtual -j. 11/10/2017).

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TJCE. 
RELOTAÇÃO DE SERVIDORES. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS TRI-
BUNAIS. DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DA FORÇA DE TRABALHO. CONVALIDAÇÃO DOS 
ATOS PRATICADOS COM VÍCIO DE INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDA-
DE DE INVALIDAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA RECURSO CO-
NHECIDO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A relotação é mera alteração da lotação inicial do 
servidor, que pode ocorrer quando se mostrar necessária a redistribuição equânime da força de trabalho, 
desde que inalterada a localização física da prestação do serviço.2.0 ato administrativo praticado por 
sujeito incompetente pode ser convalidado por quem detém a competência para o referido ato, tendo vis-
ta se tratar de vício sanáve1.3.A autonomia administrativa conferida aos tribunais deve ser preservada, 
só devendo ser relativizada em caso de violação aos princípios constitucionais ínsitos à Administração 
Pública.4. Recurso administrativo em Procedimento de Controle Administrativo conhecido e improvi-
do no mérito.(CNJ - RA - Recurso Administrativo em PCA - Procedimento de Controle Administrativo 
- 0001523- 23.2013.2.00.0000 - Rel. GILBERTO MARTINS - 174a Sessão - j. 10/09/2013).

No mérito, o cerne da controvérsia gira em torno da possibilidade da Sra. Marilene Ferreira 
de Andrade, servidora concursada do Tribunal de Justiça da Bahia, exercer seu direito de opção 
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pela titularidade do cartório extrajudicial em que atuava, por delegação, com fulcro no art. 2º da 
Lei 12.352/2011, em confronto com o direito de Pedro Antônio Crocetta de exercer a titularidade 
da mesma unidade extrajudicial, escolhida por ele após a aprovação em concurso específico para a 
atividade cartorária.

Compulsando os autos, observo que Marilene Ferreira de Andrade formulou a opção de mi-
gração à prestação de serviço notarial, em caráter privado, por delegação do poder público.

Inicialmente, o pedido foi negado pelo Conselho da Magistratura em 28/11/2013, que, apesar 
de reconhecer que a servidora possuía os requisitos legais para o exercício da opção, declarou de for-
ma incidental a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 12.352/2011, nos seguintes termos (conforme 
acórdão constante às fls. 56/64 do ID 10355682):

Por outro lado, a teor do que consta nos autos, a interessada é servidora do cartório extrajudicial da 
comarca de Guaratinga, conforme certidão à fl. 11 e atestado de qualificação funcional (fl. 16), não 
tendo sofrido nenhuma penalidade disciplinar (11. 12)
É bem verdade que, segundo certidão da Controladoria do Judiciário, a servidora-interessada sofre 
dois processos de cobrança, relativos a débitos fiscais apurados em fiscalizações realizada no próprio 
cartório em lume (fl. 15). Sem embargo, muito embora tais débitos estejam inscritos em dívida ativa, os 
mesmos já foram parcelados, estando-se em dia com os respectivos pagamentos, nos termos de oficio 
da Procuradoria Geral do Estado (fls. 65-70).
Não restam dúvidas, pois, que a interessada faria jus ao referido direito de opção (por se tratar de 
servidora idônea), ou seja, teria direito ao pleno exercício, em caráter privado e mediante delegação 
do Poder Público, da titularidade do cartório referido. Isso porque a pretensão da autora encontra 
respaldo legal na Lei (estadual) n° 12.352/11, que estabelece: “Art. 20 É
Não obstante todo esse arcabouço normativo, estou convencido, porém, de que a pretensão da inte-
ressada NÃO se mostra razoável ou moral, além de não estar, outrossim, amparada por conveniência 
e oportunidade administrativas
Pouco importa que a Resolução tf 80/2009 do CNJ esteja sendo impugnada perante o STF, através 
do MS n° 28804; aliás, mesmo eventual controle concentrado de constitucionalidade pela Suprema 
Corte não inibe, desde logo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2’ da Lei (estadual) n° 
12.352/11, em sede de controle difuso

A interessada, então, interpôs embargos de declaração, que foram rejeitados, porém os autos 
sumiram em 2014, antes da lavratura do acórdão, levando a autora a requerer o pedido de reconstitui-
ção, tombado sob o nº TJ-ADM-2016/57802.

Os embargos foram rejeitados pelo Conselho da Magistratura, tendo a Sra. Marilene interpos-
to recurso administrativo para o Tribunal Pleno.

O recurso foi julgado pelo órgão colegiado, dando provimento ao requerimento da requerente 
de migrar para a prestação do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, 
com o acórdão assim ementado (fls. 02/11 do ID 10355682):

Recurso em procedimento administrativo. Conselho da Magistratura. Oficial de Registro de Imóveis 
da Comarca de Guaratinga que ingressou no serviço público judiciário em 18/09/1989. Lei Estadual 
n° 12.352/2011 que facultou aos servidores legalmente investidos na titularidade das serventias oficia-
lizadas a opção de migrar, sem necessidade de concurso, para a prestação do serviço de registro em 
caráter privado, na modalidade de delegação instituída por esta Lei Estadual n° 12.352/2011. Direito 
que lhe foi negado pelo Conselho da Magistratura deste TJBA sob a alegação de que essa lei estadual 
é inconstitucional. O Conselho da Magistratura é um órgão fracionário com função administrativa e 
não jurisdicional. Incompetência para deixar de aplicar a lei sob a alegação de inconstitucionalidade. 
Nulidade absoluta da decisão do Conselho. Este Tribunal de Justiça já concedeu a outorga, por dele-
gação, em observância aos termos da Lei Estadual multicitada, a outros tantos servidores em situação 
semelhante à da recorrente, a teor de diversos Decreto Judiciários editados. Estaria assim, negando à 
recorrente este direito, violando os princípios da legalidade e impessoalidade, além dos postulados da 
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isonomia e boa-fé objetiva. Não cabe qualquer avaliação de conveniência e oportunidade, sendo ato 
vinculado ao cumprimento dos requisitos legais exigidos no artigo 2° da Lei Estadual n° 12.352/2011. 
Recurso administrativo provido para reformar o Acórdão do Conselho da Magistratura e acolher a 
pretensão da recorrente de migrar para a prestação do serviço de registro, em caráter privado, na 
modalidade de delegação, devendo Decreto Judiciário ser editado neste sentido pela Presidência do 
TJBA. Recurso provido.

Feita esta retrospectiva do procedimento, é importante consignar que, na fase de julgamento 
do recurso, a informação constante dos autos era que a titularidade da serventia estava sendo exercida 
por Heverton Lopes Rezende.

Vê-se, portanto, que foi oportunizado ao interessado o pleno direito de defesa e contra-
ditório, tendo o senhor Heverton apresentado requerimentos e documentos que entendeu perti-
nentes, inclusive com a assistência de advogado, conforme se vê dos petitórios de ID’s 10356219 
e 10356220.

Sendo assim, de logo, deve ser afastada qualquer alegação de nulidade do julgamento do órgão 
colegiado, que ao apreciar as razões do recurso levou em consideração o fato de haver um aprovado 
no concurso dos cartórios extrajudiciais ocupando a serventia e, ainda, assim, reconheceu o direito 
de migração da autora.

Ademais, o direito de manifestação do atual titular do referido cartório está sendo garantido 
por meio da apreciação de suas razões e requerimentos, com julgamento de seu pedido de revisão por 
este órgão colegiado.

Ultrapassada a questão, vê-se que a Sra. Marilene Ferreira de Andrade teve negado o exercício 
do seu direito de opção, por declaração de forma concreta de inconstitucionalidade do art. 2º da Lei 
12.352/2011.

Ocorre que a impossibilidade de declaração de inconstitucionalidade das normas na seara 
administrativa já foi amplamente debatida no julgamento do recurso.

Isto porque, como visto, o Conselho da Magistratura é órgão com funções administrativas e 
disciplinares, que não possui atribuição jurisdicional para declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo como fundamento impeditivo de direito de servidora recorrente. Quer dizer, ao decla-
rar a inconstitucionalidade de determinada lei estaria, também, o Conselho usurpando função cons-
titucional atribuída aos juízes e tribunais (função jurisdicional). A declaração incidental de inconsti-
tucionalidade é excepcionalidade concedida somente aos órgãos detentores da função jurisdicional, 
aceita por conta do check and balances (mecanismos de freios e contrapesos) existente na separação 
de Poderes e não extensível a qualquer outro órgão administrativo.

Este é o entendimento sedimentado, inclusive, pelo CNJ, conforme se vê do precedente abaixo:

“REMOÇÃO DE SERVIDORES. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. LEI N. 12.352/2011 DO ES-
TADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ADI N. 4851. 
PRÉVIA JUDICIALIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. 1. Direito de opção de 
servidores do Poder Judiciário lotados em serventias oficializadas para a atividade notarial e regis-
tral em regime privado sem concurso público para outorga de delegação. 2. Questão previamente 
submetida ao Supremo Tribunal Federal por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI n. 
4851/DF). 3. Competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Improcedência do Pedido de Providên-
cias”.
Pedido de Providências 0009253.12.2018.2.00.0000

Ademais, a questão da constitucionalidade do art. 2º da Lei 12.352/2011 já se encontra 
judicializada, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADIn 4851, que ainda não foi 
julgada pelo STF.
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Desta forma, o direito de titularizar o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca da 
Guaratinga foi negado à Marilene de Andrade em descumprimento às normas legais e constitu-
cionais, violando seu direito previsto legalmente, e em dissonância do princípio da legalidade, 
boa fé, e impessoalidade.

Por ser nula a decisão do Conselho da Magistratura, tem direito a requerente ao retorno ao 
status quo ante, com a concessão da delegação do cartório no qual exerceu a titularidade por 28 anos.

Desta forma, a destituição do atual delegatário para a assunção das funções pela reque-
rente é medida que se impõe, como decorrência lógica exigível ao correto e integral cumprimento 
da ordem exarada pelo Tribunal Pleno desta Corte.

Neste contexto, não há que se falar em afastamento do Sr. Pedro Crocetta fora das hipó-
teses previstas na Lei nº. 8.935, de 18 de novembro de 1994, tendo em vista que o mencionado 
diploma prevê hipóteses de afastamento punitivo da função, nem tampouco de desatendimento 
ao quanto exposto pelo Conselho Nacional de Justiça na Decisão Proferida no âmbito do Pedido 
de Providencias nº. 200810000021537, que não aborda as questões travadas neste procedimento, 
conforme se observa abaixo:

Determina seja:
a) Declaradas privatizadas todas as serventias extrajudiciais do TJ/BA, na medida e que seus titulares 
deixarem seus respectivos cargos.
b) Concedido ao TJBA o prazo de 120 dias para, acompanhado pela Comissão de Estatísticas e Ges-
tão de Estratégica do CNJ, elaborar cronograma de efetivação e privatização, referida no item I.
c) Promovido e apresentado ao CNJ o levantamento das receitas das serventias extrajudiciais
d) Encaminhada cópia da presente decisão à Procuradoria Geral da República para análise das nor-
mas dos art. 222 e 223 da Lei Estadual nº 3731/1979.
e) pedido de providências nº 200810000021537 – CNJ (fls. 38/44 do ID 10355682)

Por outro lado, observo que, em decorrência do ato ilegal proferido pelo Conselho da 
Magistratura, a serventia foi disponibilizada indevidamente como vaga, sem o registro de sub 
judice, no Edital Conjunto CGJ/CCI 002/2013 – GSEC, que divulga a lista de vacância das uni-
dades (fls. 12/13 do ID 10356222), no edital nº 05/2013 relativo ao concurso público para outorga 
de delegações de serventias extrajudiciais de notas e de registro do Estado, apresentando dispo-
sições preliminares, atribuições, vagas, inclusive o rol das serventias vagas para efeito de preen-
chimento, no Edital que disciplina a audiência de escolha das serventias – Edital Conjunto CGJ/
CCI nº 100, de 19 de dezembro de 2016 (fls. 10/13 do ID 10356220) e, também, no Edital 01, de 
14/06/2017, publicado no DJE de 19/06/2017, para reescolha de novos cartórios vagos.

Desta forma, houve a disponibilização indevida da unidade como vaga, sem o devido registro 
da celeuma administrativa instaurada, apesar de ter sido formulado pedido expresso da Sra. Marilene 
nesse sentido, nos termos da petição de fls. 10/11 do ID 10356262. 

Neste ponto, quanto às alegações trazidas pelo interessado, Pedro Crocetta, atual titular do 
Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinga, observa-se que a aprovação em concurso público lhe 
garantiu a nomeação na referida unidade, com as atribuições estabelecidas na Lei nº 8935/1994.

Nesse caso, como em qualquer outro, qualquer particular que receba delegação para prestação 
de serviço público tem direito a prestá-lo na forma da lei.

É preciso, portanto, conciliar o direito adquirido por Pedro Crocetta ao exercício regular da 
delegação, diante da aprovação no concurso específico, com o julgamento proferido pelo egrégio 
Tribunal Pleno, ao permitir que o concursado, impossibilitado de exercer a delegação que lhe foi ini-
cialmente outorgada pelo Poder Público, possa exercer a opção para ocupar uma das vagas existentes 
nas serventias extrajudiciais.
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A decisão, nestes termos, visa a garantir o direito individual do titular da serventia, uma vez 
que o interessado foi legitimamente aprovado em concurso público para o qual deve ser disponibili-
zada a escolha de serventia vaga com receita compatível e que melhor aprouver ao interessado. 

A opção ofertada solucionaria a tensão existente entre o interesse público em retirar do orde-
namento jurídico os efeitos de decisão nula proferida pelo Conselho da Magistratura, e o direito ad-
quirido do particular, mostrando-se compatível com a legalidade do contexto normativo em vigor na 
República Federativa do Brasil, do que se infere que, ao mesmo tempo em que atende aos pressupos-
tos da impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência, prestigia outros princípios igualmente 
caros ao regime constitucional brasileiro, como os da dignidade da pessoa humana, justiça, equidade, 
proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, igualdade e do direito adquirido.

É cediço que a outorga de delegações de serventias extrajudiciais reclama o prévio concurso 
público, mas o caso ora analisado apresenta situação singular.

O Cartório de Registro de Imóveis de Guaratinga foi ofertado em certame realizado no ano 2013 
e regularmente provido, sem a indicação de qualquer fato que pudesse ensejar a perda da delegação.

Em seguida, sobreveio a decisão do Tribunal Pleno anulando o indeferimento do direito de 
opção da servidora. Assim, ao contrário do que se verifica em serventias sub judice, o serviço foi ofer-
tado sem ressalvas. Na ausência de questionamentos pretéritos, seria impossível naquele momento 
prever que futuramente seria declarada a ilegalidade da oferta.

Por tais razões, revela-se adequado seja facultado ao Sr. Pedro Antônio Crocetta optar por re-
ceber delegação de serviço notarial ou registral atualmente vago, que seja razoavelmente compatível, 
em termos de geração de receita, com o cartório atualmente em questão, se não tivesse sido incluído 
inconstitucionalmente a serventia em concurso. 

Essa solução atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fazendo justiça no 
caso concreto, porquanto não implica o sacrifício desmedido de nenhuma das posições em conflito.

A medida não inova no ordenamento jurídico, já tendo sido referendada pelo CNJ em caso 
análogo, conforme se observa do precedente transcrito:

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TJDFT. 
CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇO OUTORGADO MEDIANTE 
CONCURSO PÚBICO. ESTATIZAÇÃO. DECISÃO DO CNJ PELA MANUTENÇÃO DO TITULAR 
ATÉ A VACÂNCIA (PP 415 e 721). POSTERIOR DECISÃO CONFLITANTE DO TCU. CONFLITO 
RESOLVIDO PELO TJDFT. DIREITO DE OPÇÃO POR NOVA SERVENTIA. POSSIBILIDADE. EX-
CLUSÃO DA SERVENTIA OPTADA DE CONCURSO VIGENTE. 1. Pretensão de invalidação de de-
cisão de Tribunal, que garantiu a delegatário de serventia extrajudicial, regularmente aprovado em 
concurso público, o direito de optar por nova serventia vaga, em razão da estatização dos serviços 
da atualmente ocupada. 2. A existência de procedimento de reclamação para garantia das decisões 
em trâmite no CNJ não prejudica a análise da legalidade da decisão impugnada neste procedimento. 
3. A posterior determinação do TCU para estatização do serviço delegado não pode repercutir no 
direito adquirido e deve coexistir com a decisão deste Conselho em procedimentos anteriores. 4. No 
caso específico, não viola a regra do concurso público a oferta de nova serventia compatível com a 
atualmente ocupada àquele que foi aprovado em concurso público. 5. A decisão do TJDFT restabelece 
a ordem jurídico-constitucional com a retomada do serviço de distribuição e preserva o direito de 
o delegatário, regularmente aprovado em concurso público, ser titular de serventia extrajudicial. 6. 
Considerada a legalidade da decisão do TJDFT, é premente a necessidade de se retirar a oferta da 
serventia em certame vigente. 7. Pedido de controle administrativo julgado improcedente e pedido de 
providências julgado procedente.
(CNJ - PCA: 00024464920132000000, Relator: SAULO CASALI BAHIA, Data de Julgamento: 20/05/2014)

Diante do exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PEDIDO DE RE-
VISÃO, para manter o acolhimento da pretensão de Marilene Ferreira de Andrade de migrar para a 
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prestação do serviço de registro, em caráter privado, na modalidade de delegação, devendo Decreto 
Judiciário ser editado neste sentido pela Presidência do TJBA, e determinar seja disponibilizada ao 
delegatário Pedro Antônio Crocetta a escolha de serventia vaga com receita compatível e que melhor 
aprouver ao interessado.

Na oportunidade, deve ser revogada a decisão monocrática constante às fls. 99/102 do ID 
10355682, da lavra da Presidência do Tribunal de Justiça, que concedeu a liminar requerida por 
Pedro Crocetta.

*****
(TJBA – Remessa Necessária Cível nº 8012931-46.2021.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Re-
lator: Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Julgado em 14/06/2022).

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE 
CONCEDEU A SEGURANÇA VINDICADA PARA AFASTAR A COBRANÇA 
DE DIFAL E DO ADICIONAL DO FECP DE QUE TRATAM AS LEIS ESTA-
DUAIS Nº 13.373/2015 E 7998/2001. IMPUTAÇÃO TRIBUTÁRIA CONDICIO-
NADA A EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DO STF. WRIT 
QUE FOI IMPETRADO EM FEVEREIRO DE 2021. ATA DE JULGAMENTO 
DO RE 1287019 PUBLICADA EM 03/03/2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS 
DA DECISÃO DA CORTE SUPREMA. INCIDÊNCIA DO ART. 1.035, § 11 C/C 
ART. 1.040, III DO CPC. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021 – INSTITUINDO 
O ICMS-DIFAL NO TERRITÓRIO BAIANO – EDITADA 31/12/2021. PRO-
DUÇÃO DE SEUS EFEITOS A CONTAR DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLE-
MENTAR Nº 190/2022 PUBLICADA EM 05/01/2022. TEMA 1094 DO STF. NE-
CESSIDADE DE EXPURGAR DO DISPOSITIVO A CONDICIONANTE DA 
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO ICMS-DIFAL A EDIÇÃO DE LEI ES-
TADUAL POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR. SEN-
TENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Reexaminando o que dos autos consta, observa-se que a sentença foi proferida nos 
autos do Mandado de Segurança que concedendo “a segurança pretendida para afas-
tar, em definitivo, a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP de que tratam as Leis 
Estaduais ns. 13.373/2015 e 7.998/2001, ficando assegurado às Impetrantes o direito de 
deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respec-
tivas obrigações acessórias, nas operações interestaduais de vendas de mercadorias 
a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado da Bahia, 
sem que fiquem as Impetrantes sujeitas a imposição de qualquer sanção, penalidade, 
restrição ou limitação de direitos, enquanto não for editada a necessária lei comple-
mentar nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei esta-
dual instituindo validamente esse imposto em conformidade com aquela”.
2. A matéria foi posta em debate pela Corte Suprema, que culminou na fixação do Tema 
1093, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do ICMS DIFAL antes da edição de 
uma Lei Complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015 (Tema 1093).
3. Superada tal premissa, a concessão da segurança restou pacificada, cabendo a mo-
dulação dos efeitos da tese firmada pelo STF.
4. Nesse sentido, deve ser validada a sentença proferida à luz do quanto preleciona o 
art. 1.035, §11 c/c art. 1.040, III do CPC, no que refere data da publicação da ata de 
julgamento da decisão tomada em sede de Repercussão Geral, modulando os efeitos da 
tese firmada pelo STF, na medida em que o writ foi impetrado em fevereiro de 2021.
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5. Por outro lado, há que se consignar que o STF, no julgamento do RE1221330, pela 
sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que lei estadual instituidora 
de imposto, editada e publicada antes da Lei Complementar são válidas, produzindo 
seus efeitos a contar da vigência da referida lei complementar (Tema 1094).
6. Desse modo, tendo a Lei Estadual nº 14.415/2021 – instituindo o ICMS-DIFAL no 
território baiano – sido editada 31/12/2021 e a Lei Complementar nº 190/2022 – en-
trado em vigor em 05/01/2022, seguindo o entendimento firmado pela Corte Excelsa 
(no tema 1.094), é de se ressaltar a regular possibilidade de cobrança da DIFAL pelo 
Estado da Bahia após a edição da LC 190/2022, quando então os efeitos da lei baiana 
passaram vigorar.
7. Imperiosa, portanto, a conclusão pela necessidade de reformulação da parte dispo-
sitiva da sentença, com vias a evitar interpretações equivocadas quanto regularidade 
na cobrança do ICMS-DIFAL, na forma estabelecida pela Lei Estadual nº 14.415/2021, 
readequando o comando sentencial aos entendimentos fixados pelo STF em sede de 
Repercussão Geral.
8. Sentença parcialmente reformada em sede de Reexame Necessário, para retirar da 
parte dispositiva do comando a condicionante da possibilidade de cobrança do ICMS-
-DIFAL a edição de Lei Estadual POSTERIORMENTE à edição de Lei complementar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este REEXAME NECESSÁRIO da sentença proferida pelo Ju-
ízo de Direito da 11ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do processo nº 
8012931-46.2021.8.05.0001 onde figuram como interessados o ESTADO DA BAHIA e CPX DISTRI-
BUIDORA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, reformar a parte dispositiva da 
sentença no que condiciona a possibilidade de cobrança do ICMS-DIFAL a edição de Lei Estadual 
POSTERIOR à edição de Lei complementar, que passará a vigorar da seguinte forma: “ficando 
assegurado ao Impetrante o direito de deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao FECP, bem 
como de entregar as respectivas obrigações acessórias, nas operações interestaduais de vendas de 
mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado da Bahia, 
isentando-o ainda de imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, 
enquanto não for editada Lei Estadual instituindo validamente a imputação tributária e a necessária 
Lei Complementar nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015” – cabendo ainda a importante 
ressalva de que ambas legislações encontram-se devidamente publicadas (LC 190/2022 e Lei Estadu-
al 14.415/2021), vigorando no ordenamento jurídico, conforme o entendimento fixado pelo STF, nos 
seus julgamentos em Repercussão Geral (temas 1.093 e 1.094), nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo  Juízo de Direito da 11ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado 
por CPX DISTRIBUIDORA S/A, com vias a afastar ato apontando coator praticado pelo SUPE-
RINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA e pelo GERENTE DE ARRECADAÇÃO 
DO ICMS DA DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO, CRÉDITO TRIBUTÁRIO E CONTROLE DA 
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA, que culminou na concessão da segurança 



333

REVISTA BAHIA FORENSE

vindicada para assegurar ao Impetrante o direito de deixar de recolher o DIFAL e o Adicional ao 
FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, nas operações interestaduais de 
vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto localizados no Estado 
da Bahia, isentando ainda o Impetrante de imposição de qualquer sanção, penalidade, restrição ou 
limitação de direitos, enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional regulamentan-
do o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual instituindo validamente esse imposto em 
conformidade com aquela.

Na origem, o mandamus foi impetrado objetivando a suspensão da exigibilidade dos créditos 
tributários relativos ao DIFAL de que trata a Lei nº 13.373/2015, sobre operações de vendas de mer-
cadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado da Bahia, afastando 
qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, enquanto não for editada a necessá-
ria Lei Complementar nacional regulamentadora da referida diferença de alíquota prevista pela EC 
87/2015, bem como a respectiva Lei Estadual instituidora do imposto, observando os princípios da 
irretroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.

Medida liminar indeferida na decisão proferida ao ID 20361006, com determinação de pro-
cessamento do mandamus.

Intervenção Estatal ao ID20361023, apontando a constitucionalidade da cobrança do Diferen-
cial de Alíquotas (DIFAL) e do adicional deste imposto ao FECP, sem a necessidade de edição de lei 
complementar instituidora de normas gerais, requerendo a denegação da segurança.

Opinativo ministerial em primeiro grau de jurisdição (ID 20361032).
Após a devida instrução do feito, diante dos elementos trazidos aos autos, o Magistrado a quo 

proferiu sentença concessiva da segurança no ID 20361045.
Através da Certidão passada através do ID 20361051, a Secretaria da Comarca noticiou o de-

curso do prazo legal sem manifestação de insurgência recursal por qualquer das partes.

VOTO

Conforme exposto no relatório, o mandamus foi impetrado objetivando a suspensão da exigi-
bilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL de que trata a Lei nº 13.373/2015, sobre operações 
de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes de ICMS situados no Estado da 
Bahia, afastando qualquer sanção, penalidade, restrição ou limitação de direitos, enquanto não for 
editada a necessária Lei Complementar nacional regulamentadora da referida diferença de alíquota 
prevista pela EC 87/2015, bem como a respectiva Lei Estadual instituidora do imposto, observando os 
princípios da irretroatividade, da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.

Sobre o tema, é de se ressaltar que a matéria foi posta em debate pela Corte Suprema, que cul-
minou na fixação do tema 1093, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do ICMS DIFAL an-
tes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015. Vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 
87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor 
final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação cons-
titucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e 
i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucio-
nalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de 
pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo 
único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC nº 87/15 
criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de 
destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. 
O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de ori-
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gem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado 
com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual 
e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar 
dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas 
operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fize-
ram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. 3. A cláusula nona 
do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do 
Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas 
gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às em-
presas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. 
Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme 
introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veicu-
lando normas gerais”. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do 
diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo 
mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração 
de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio ques-
tionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão 
da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira 
e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se 
a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a 
decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento 
(2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio 
ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da 
ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, 
julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-099 DI-
VULG 24-05-2021  PUBLIC 25-05-2021- grifos aditados)

Superada tal premissa, a concessão da segurança restou pacificada, cabendo ao Juízo a quo 
tão somente observar a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STF, na medida em que o writ foi 
impetrado em fevereiro de 2021.

Nesse sentido, deve ser validada a sentença proferida à luz do quanto preleciona o art. 1.035, 
§11 c/c art. 1.040, III do CPC, no que refere data da publicação da ata de julgamento da decisão toma-
da em sede de Repercussão Geral.

Art. 1.035 (…) 
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário 
oficial e valerá como acórdão”.
“Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...)
III – os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para 
julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior”.

Conforme bem pontuado pelo Julgador no Primeiro Grau, “por conseguinte, como na modu-
lação de efeitos o STF ressalvou as ações ajuizadas até a publicação da ata da sessão de julgamen-
to, o que ocorreu no dia 03 de março último, o reconhecimento da inconstitucionalidade, in casu, 
deve ser imediata, vez que esta ação mandamental foi antes impetrada, em fevereiro de 2021”.

Acertado, portanto, o comando sentencial no capítulo em que concedeu a segurança vindi-
cada, afastando a cobrança do DIFAL e do Adicional do FECP de que tratam as Leis Estaduais ns. 
13.373/2015 e 7.998/2001, ficando assegurado às Impetrantes o direito de deixar de recolher o DIFAL 
e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, nas operações 
interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do imposto locali-
zados no Estado da Bahia, sem que fiquem as Impetrantes sujeitas a imposição de qualquer sanção, 
penalidade, restrição ou limitação de direitos, enquanto não for editada a necessária lei complementar 
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nacional regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual instituindo valida-
mente esse imposto em conformidade com aquela.

Entretanto, no que refere à parte dispositiva do decisum recorrido, onde condiciona a possi-
bilidade de cobrança da DIFAL “enquanto não for editada a necessária lei complementar nacional 
regulamentando o DIFAL da EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual instituindo validamente esse 
imposto em conformidade com aquela”, é de se ressaltar que, ambos dispositivos legais já se encon-
tram em vigência no ordenamento jurídico tendo a Lei Complementar sido editada sob nº 190/2022 e 
a Lei Estadual sob nº 14.415/2021.

Ademais, vale destacar que o STF, julgando o tema 1.094, decidiu que lei estadual instituidora 
de imposto, editada e publicada antes da Lei Complementar são válidas, mas produzem efeitos apenas 
a contar da vigência da referida lei complementar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL 
E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PES-
SOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE 
À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMEN-
TAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento 
do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a 
Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação 
efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação 
de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada 
em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis ordinárias estaduais que 
previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, 
mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, 
o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve 
início após a edição da LC 114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a 
denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta 
matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 
33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, 
física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo 
tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 
33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o 
ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência 
da LC 114/2002”
(RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal 
Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO Dje-
204  DIVULG 14-08-2020  PUBLIC 17-08-2020)

Nesse sentir, em que pese a Lei Estadual nº 14.415/2021 – instituindo o ICMS-DIFAL no ter-
ritório baiano - ter sido editada 31/12/2021 e a Lei Complementar nº 190/2022 entrado em vigor em 
05/01/2022, seguindo o entendimento firmado pela Corte Excelsa (no tema 1.094), é de se ressaltar 
a regular possibilidade de cobrança da DIFAL após a edição da LC 190/2022, tendo em vista a exis-
tência anterior da Lei Ordinária Estadual, devendo assim ser decotada da sentença a condicionante à 
edição posterior de dispositivo legal pelo Estado da Bahia, podendo a exação ser exigida já no ano-
-exercício de 2022.

Imperioso concluir assim, mesmo diante do acerto do Magistrado a quo na análise das questões 
trazidas à apreciação judicial em sede de Mandado de Segurança, pela necessidade de reformulação 
da parte dispositiva da sentença, com vias a evitar interpretações equivocadas quanto regularidade 
na cobrança do ICMS-DIFAL, na forma estabelecida pela Lei Estadual nº 14.415/2021, readequando o 
comando sentencial aos entendimentos fixados pelo STF em sede de Repercussão Geral.
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CONCLUSÃO

Diante de tudo acima exposto, voto no sentido de, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, 
reformar a parte dispositiva da sentença no que condiciona a possibilidade de cobrança do 
ICMS-DIFAL a edição de Lei Estadual POSTERIOR à edição de Lei complementar, que passará 
a vigorar da seguinte forma: “ficando assegurado ao Impetrante o direito de deixar de recolher o 
DIFAL e o Adicional ao FECP, bem como de entregar as respectivas obrigações acessórias, nas 
operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do 
imposto localizados no Estado da Bahia, isentando-o ainda de imposição de qualquer sanção, 
penalidade, restrição ou limitação de direitos, enquanto não for editada Lei Estadual instituindo 
validamente a imputação tributária e a necessária Lei Complementar nacional regulamentando o 
DIFAL da EC 87/2015” – cabendo a ressalva de que ambas legislações encontram-se devidamente 
publicadas (LC 190/2022 e Lei Estadual 14.415/2021), vigorando no ordenamento jurídico, confor-
me o entendimento fixado pelo STF, nos seus julgamentos em Repercussão Geral (temas 1.093 e 
1.094), nos termos acima lançados.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8022934-63.2021.8.05.0000. Quarta Câmara Cível. Relato-
ra: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 01/02/2022).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE 
INDEFERE O BEM NOMEADO E ORDENA PENHORA ON LINE. PRELI-
MINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLI-
CA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. CONDIÇÃO DE 
MERO MEEIRO DO BEM TRIBUTADO. EXAÇÃO DEVIDA APENAS SO-
BRE A FRAÇÃO PARTILHÁVEL ENTRE AS HERDEIRAS, REAIS CON-
TRIBUINTES DO ITCMD. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPOSSIBILIDADE 
DE SUBSTITUIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA CDA. SÚMULA N.º392 DO 
STJ. EXTINÇÃO TERMINATIVA DO FEITO. CONDENAÇÃO DO ESTADO 
AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O 
VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. RECURSO PROVIDO. 
1. Em suas razões recursais (ID n.º17474874, fl.11), o Agravante arguiu “que a execu-
ção deve ser extinta, porque movida contra parte ilegítima, visto que o agravante não 
é o contribuinte, para fins do imposto da herança, posto que sua condição no Inven-
tário é de meeiro e não de herdeiro”. Em sendo matéria de ordem pública, a teor do 
art.485, VI, §3º, do CPC, passo a analisar a preambular (pois, acaso acolhida, restaria 
superada a controvérsia sobre a penhora de bens ordenada).
2. De acordo com o art.35, parágrafo único do CTN: “Nas transmissões causa mortis, 
ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”. 
Apenas com o formal de partilha, têm-se os elementos necessários ao lançamento do 
ITCMD, quando se saberá os beneficiários e o quinhão a eles transmitidos.
3. Com efeito, na ação de inventário, de n.º0001297-32.2006.8.05.0191 (ID n.º17471888, 
fls.36/37), o ora Agravante é qualificado como meeiro do único bem deixado pela fale-
cida, enquanto as suas três filhas figuram como as herdeiras necessárias.
4. Inclusive, no cálculo realizado pela Fazenda Estadual (ID n.º17471888, fl. 137), é 
aplicada a alíquota do ITCMD tão somente sobre a parte da herança (excluindo-se a 
meação) e já considerando o quinhão das três herdeiras.
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5. Logo, evidencia-se, sem maiores dilações probatórias, inexistir nenhuma transmis-
são de propriedade do imóvel ao Agravante, por haver mera declaração judicial da sua 
parte do bem como meeiro, denotando-se sua ilegitimidade da causam, por não ser o 
sujeito passivo da relação tributária.
6. Ademais, ainda que figure como inventariante do espólio, os sujeitos passivos da 
relação tributária do ITCMD são apenas as herdeiras, haja vista já ter sido conside-
rado o quinhão transmitido a cada uma delas, nos cálculos da Fazenda Estadual. Até 
porque, à luz da Súmula n.º114 do STF: “O imposto de transmissão “causa mortis” 
não é exigível antes da homologação do cálculo”. 
7. Por tudo exposto, considerando que a Súmula nº392 do STJ impede a substituição 
do contribuinte na CDA, acolho a preliminar suscitada e dou provimento ao agravo 
de instrumento, para extinguir, sem resolução de mérito, a execução fiscal de origem, 
com base no art.485, VI, §3º do CPC, por reconhecer a ilegitimidade passiva ad cau-
sam do Recorrente. Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de 10% de honorários 
advocatícios sobre o valor atualizado da causa.
8. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
por maioria de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECUSO, na forma do quanto fundamentado 
no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto 
por DELIO JOAO DA SILVA SANTANA, contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 
da 2ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons. Cível, Com. e Acid. do Trab. e Faz. Pública da Comarca 
de Paulo Afonso, que, nos autos da Execução Fiscal nº 8003067-35.2017.8.05.0191, ajuizada pelo 
ESTADO DA BAHIA, deferiu o pedido de o bloqueio de ativos financeiros do Executado, assim 
dispondo (e.17471878):

“...Tendo em vista que o bem oferecido em garantia não obedeceu a ordem prevista no art. 11 da Lei 
3830/90, e que o exequente manifesta discordância, DEFIRO, com fulcro nos arts. 835, I e 854 do 
Código de Processo Civil em vigor, seja determinado o bloqueio de ativos financeiros existentes em 
contas bancárias de sua titularidade, via penhora on line/BACENJUD, até o montante correspondente 
ao valor atual do crédito exequendo indicado no demonstrativo anexo...”

Nas razões do recurso (e.17471974), alega o Agravante, em síntese, que, o Agravado ajuizou 
processo executivo buscando a cobrança de dívida decorrente de Imposto causa mortis.

Narra que, sob a alegação de que “não é herdeiro, ou donatário do espólio - é o cônjuge me-
eiro”, peticionou nos autos, amparando-se no art. 637 do CPC, defendendo a “inexistência da dívi-
da; avaliação judicial realizada no inventário (sobre essa está sujeito recolhimento do imposto); não 
impugnação da avaliação por parte dos interessados; valor do imposto acima do valor da avaliação 
judicial; imposto cobrando antes das últimas declarações”.
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Relata, ainda, que “visando exercer o direito de opor embargos à execução, ofereceu a pe-
nhora, 15% (quinze) por cento do imóvel pertencente ao espólio mas, a oferta não foi acolhida pelo 
julgador a quo”, sendo que o Juízo a quo “entendeu por DETERMINAR o bloqueio de ativos finan-
ceiros existentes nas contas bancárias do agravante/executado, por meio de penhora on line através 
do sistema BACENJUD”.

Sustenta que, “o fato de a agravada ter emitido os DAE’s, a título de do imposto sobre a he-
rança, não significa que a dívida seja exequível e/ou exigível”, pois, “no caso em apreço, o devedor é 
o meeiro (agravante), e não herdeiro da falecida”.

Pontua que, “a agravada age na execução com excesso, visto que o imposto deve ser recolhido 
sobre o valor dado na avaliação judicial, reprise, não impugnada por qualquer dos interessados”, além 
disso, “executa o imposto sobre o valor da sua própria avaliação (500 mil reais), sendo 250 mil reais 
o valor da herança, gerando, assim, o imposto em R$ 34.931,51”.

Em conclusão, pede seja deferido o efeito suspensivo ao recurso, “revogando-se a determina-
ção da ordem de bloqueio dos ativos financeiros do agravante, existentes em suas contas bancárias, 
seja por por meio de penhora on line através do sistema BACENJUD ou qualquer outro”.

No mérito, postula pelo provimento do Agravo e reforma o julgado singular, determinando 
a extinção da execução “porque movida contra parte ilegítima, visto que o agravante não é o contri-
buinte, para fins do imposto da herança, posto que sua condição no Inventário é de meeiro e não de 
herdeiro”, ou que seja acolhida “a indicação à penhora, para fins de que o agravante possa se defender, 
por meio de embargos à execução”.

Decisão do MM. Juiz Substituto Alberto Raimundo Gomes dos Santos, indeferindo a tutela 
recursal postulada (e. 17560832).

Contrarrazões apresentadas (e. 19214024), o Estado da Bahia, Agravado, refuta as alegações 
sustentadas pela Agravante, pedindo, ao final, seja negado provimento ao recurso, “para que seja 
mantida a decisão interlocutória proferida pelo juiz de piso, nos autos da Execução Fiscal”.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Délio João da Silva Santana, contra a decisão 
agravada, que se limitou a ordenar o bloqueio de ativos financeiros do executado, após a discordância 
do Estado da Bahia, acerca do imóvel dado em garantia da execução fiscal, por inobservância da or-
dem legal. O Eminente Relator prolatou voto, no sentido de negar provimento ao recurso.

Após a detida análise dos autos, rogo vênia ao Ilustre Desembargador Relator, para divergir 
do voto de Vossa Excelência, diante da ilegitimidade passiva ad causam do Agravante.

Isso porque, ao analisar as razões do agravo de instrumento, observei que o devedor também 
arguiu que não é devedor do imposto por transmissão causa mortis, ao postular que,“No mérito, 
determine que a execução deve ser extinta, porque movida contra parte ilegítima, visto que o agra-
vante não é o contribuinte, para fins do imposto da herança, posto que sua condição no Inventário é 
de meeiro e não de herdeiro”, ID n.º17474874, fl.11.

Não há, contudo, fundamentação no voto do Relator, acerca da ilegitimidade passiva ad cau-
sam suscitada, matéria de ordem pública, oponível a qualquer tempo e grau de jurisdição, a teor do 
art.485, VI c/c §3º, do NCPC, a saber:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(…)
VI – verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
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§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e 
grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado”.

Outrossim, a questão poderia ser aventada em exceção de pré-executividade, desde que haja 
elementos suficientes, nos autos, para a sua elucidação, sem necessidade de dilação probatória, o que 
afastaria, inclusive, o dever de garantir o juízo para a oposição de embargos executórios (o cerne no-
dal, deste recurso, é a penhora de bens para tal finalidade). Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. 
INCLUSÃO NO PÓLO PASSIVO DE REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA CUJO NOME 
CONSTA DA CDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. (…) 4. No âmbito 
da exceção de pré-executividade, é possível o exame de defeitos presentes no próprio título que possam 
ser conhecidos de ofício pelo magistrado, além de matérias de defesa que possam ser aferidas de plano, 
sem necessidade de dilação probatória.5.. A Primeira Seção consolidou o entendimento de que: (i) se a 
execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incum-
be o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do 
CTN; (ii) apesar de serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, admi-
te-se a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória 
ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado (REsp nº 1.104.900/ES, Rel. 
Min. Denise Arruda, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC, DJe 01/04/2009).(…) 7. Sendo os embargos 
o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em 
exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde 
que não haja necessidade de dilação probatória. 8. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no REsp 1512277/ES, Rel. Ministra MARGA TESSLER (JUÍZA FEDERAL CONVOCA-
DA DO TRF 4ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, DJe 15/05/2015)

Dessarte, entendo necessário o enfrentamento prévio da tese de ilegitimidade passiva do agra-
vante, pois, acaso se constatem provas indeléveis nos autos, sobre a não incidência da imposto de 
transmissão causa mortis à parcela atribuída ao meeiro, tornar-se-ia prejudicada a discussão sobre 
ordem de preferência de bens à penhora.

In casu, extrai-se que o Recorrente adunou a íntegra da ação de inventário, n.º 0001297-
32.2006.8.05.0191, ID n.º 17471888, tendo constado, nas primeiras declarações de fls.36/37, exclusi-
vamente como meeiro do único bem deixado pela falecida, enquanto figuram, como herdeiras neces-
sárias, suas filhas: Danieli Pereira Santana, Danila Pereira Santana e Duane Pereira Santana.

Inclusive, no cálculo da Fazenda Estadual (ID n.º17471888, fl. 137), a avaliação do imóvel 
foi de R$500.000,00, sendo considerada metade do meeiro e a outra metade das 03 herdeiras. So-
bre os R$250.000,00 da herança, aplicou-se a alíquota de 06%, fixando a exação do ITCMD em 
R$15.000,00, ou seja, apenas sobre a parte do imóvel herdada pelas 03 filhas da falecida, a afastar, 
assim, a condição do meeiro como contribuinte.

Até porque, de acordo com o art.35, parágrafo único do CTN: “Nas transmissões causa mor-
tis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quantos sejam os herdeiros ou legatários”.

Logo, evidenciando-se, sem maiores dilações probatórias, que o agravante figurou, no inven-
tário, apenas como meeiro, ausente, pois, o elemento fulcral da tributação contra a sua pessoa, a 
evidenciar sua ilegitimidade como o sujeito passivo da relação tributária.

Isso porque, quanto ao Sr. Délio Santana, resta descaracterizado o elemento fulcral da tributa-
ção, porquanto inexistente a “transmissão de propriedade do imóvel”, por ter havido mera declaração 
judicial da sua parte do bem como meeiro. Tal fração não integra a herança da finada, excluindo tal 
patrimônio do acervo partilhável, sobre o qual, exclusivamente, incide o imposto. 

Neste sentido:
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TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO. INCIDÊNCIA 
SOBRE MEAÇÃO PARTILHÁVEL. VIÚVA MEEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
1. Não se aplica Imposto sobre Transmissão causa mortis e Doação - ITCD nos bens pertencentes 
à viúva meeira, pois ela não é herdeira, incidindo o imposto somente sobre a meação partilhável. 
Precedentes do STJ.
2. Ressalta-se que, se o tributo fosse devido, correto seria cobrá-lo da herdeira. Está evidenciada, 
portanto, a ilegitimidade passiva da agravada para figurar como contribuinte do imposto em discus-
são. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 821.904/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 11/09/2009)

Ademais, ainda que figure como inventariante do espólio, o sujeito passivo da relação tribu-
tária em questão são apenas as herdeiras, haja vista já ter sido considerado, nos cálculos da Fazenda 
recorrida (ID n.º17471888, fl. 137), o quinhão de cada um delas, não subsistindo dúvidas quanto a 
identificação dos seus nomes ou paradeiros.

Não fosse isso, acaso ainda não homologada a partilha, não restariam, por ora, consubstancia-
dos os elementos essenciais para o implemento do fato gerador do ITCMD, que pressupõe a “trans-
missão de bens” tributáveis. Logo, somente após o formal de partilha se saberá o quinhão de cada 
herdeiro e, quando isso for possível, o imposto não será devido pelo espólio, mas sim por aquele que 
efetivamente herdou o direito transmitido (herdeiro/legatário).

Se o espólio não é o sujeito passivo do imposto, não se justifica o lançamento tributário em 
nome do meeiro ainda que inventariante, pois, à luz da Súmula n.º114 do STF: “O imposto de trans-
missão “causa mortis” não é exigível antes da homologação do cálculo”.

Deste modo, inobstante o seu fato gerador se implemente com a abertura da sucessão, ainda não 
se mostra exigível a exação, haja vista que somente com a partilha homologada judicialmente é que se de-
finirão quais os bens, direitos e herdeiros/legatários efetivamente beneficiados pela transmissão tributável. 

Por tudo exposto, peço vênias ao Nobre Relator, para divergir do seu eminente voto para, 
considerando que a Súmula nº392 do STJ32 impede a substituição do contribuinte na CDA-, acolher 
a preliminar suscitada e dar provimento ao agravo de instrumento, extinguindo, sem resolução de 
mérito, a execução fiscal de origem, com base no art.485, VI c/c §3º, do NCPC, diante da ilegitimidade 
passiva ad causam do Recorrente, na condição de meeiro e inventariante, em relação ao imposto de 
transmissão causa mortis incidente sobre a parte do único imóvel deixado, pela falecida, como heran-
ça às suas três filhas. Condeno o Estado da Bahia ao pagamento de 10% de honorários advocatícios 
sobre o valor atualizado da causa.

VOTO

A fim de evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os fundamentos lança-
dos na decisão que indeferiu a tutela recursal (e. 17560832), na qual as questões controvertidas foram 
devidamente enfrentadas, não havendo motivos para modificação do julgado.

Demais disso, impende pontuar, ainda, que o Agravo de Instrumento não é sede adequada 
para análise aprofundada da matéria, cabendo tão somente uma análise perfunctória dos elementos 
trazidos a questionamento, o que foi feito.

Da leitura dos autos, colhe-se que o Estado da Bahia ajuizou Execução Fiscal, em face do 
Agravante/Executado, visando o recebimento de crédito de valor decorrente da falta de recolhimento 
do imposto sobre transmissão causa mortis (ITBI/ITD - e. 17471875). 

Devidamente citado para adimplir o débito ou garantir a execução, o Executado/Agravante 

32 A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de 
erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
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indicou bem à penhora de imóvel residencial, com o intuito de garantir o juízo, informando ainda que 
irá apresentar Embargos à Execução Fiscal.

Instada a se manifestar, a Fazenda Pública Estadual recusou o bem ofertado, sob o argumento 
de que não havia sido observada a ordem legal prevista no art.11 da Lei nº 6.830/80, requerendo na-
quela oportunidade a realização de penhora online pelo sistema BACENJUD. Ocorre que, o Juízo a 
quo deferiu o pedido de constrição de valores na conta do Executado e rejeitou a penhora do imóvel 
residencial oferecido pela parte devedora.

Irresignado, o Executado recorre e pede a suspensão do feito, “revogando-se a determinação 
da ordem de bloqueio dos ativos financeiros do agravante, existentes em suas contas bancárias, seja 
por meio de penhora on line através do sistema BACENJUD ou qualquer outro” ou a extinção do pro-
cesso de execução “visto que o agravante não é o contribuinte, para fins do imposto da herança, posto 
que sua condição no Inventário é de meeiro e não de herdeiro” ou, ainda, que se “acolha a indicação 
à penhora, para fins de que o agravante possa se defender, por meio de embargos à execução”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.
Como visto acima, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo que 

indeferiu a penhora do imóvel indicado pelo Agravante, deferindo recaísse em dinheiro, conforme rol 
de preferência previsto no art 11 da Lei 6.830/80 e sob esse prisma deve ser analisado.

Com efeito, o art. 835 do CPC estabelece que “a penhora observará, observará, preferencial-
mente, a seguinte ordem: I – dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição finan-
ceira; (...) V – bens imóveis; (...) § 1º. É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais 
hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”. 

No mesmo sentido, preconiza a Lei nº 6.830/80, em seu art.11, a ordem de preferência para 
penhora nas execuções fiscais, veja:

“Art. 11 – A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I – dinheiro
II – título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III – pedras e metais preciosos;
IV – imóveis;
V – navios e aeronaves;
VI – veículos;
VII – móveis ou semoventes;
VIII – direitos e ações.”

De fato, não obstante o dinheiro constar na ordem prioritária estabelecida no rol do art. 835 do 
CPC, bem como do art. 11 da Lei nº 6.830/80, em casos excepcionais, quando cabalmente justificada 
e comprovada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade, admite-se a substituição 
da penhora de dinheiro.

In casu, em que pese o Executado ter indicado à penhora o imóvel residencial, este não logrou 
êxito em comprovar a necessidade de se afastar a penhora online, de modo que não há como acolher 
a pretensão proposta.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a parte credora pode 
recusar o bem oferecido à penhora quando não observada a ordem legal, a qual, por força do princípio 
da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO 
DE SENTENÇA. NOMEAÇÃO À PENHORA DE IMÓVEL. ORDEM DO ART. 11 DA LEI N. 
6.830/1980. NÃO OBSERVÂNCIA. RECUSA PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PENHORA 
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ON LINE. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. [...]. 2. A jurisprudência 
desta Corte Superior firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a obser-
vância da ordem de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor 
onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa 
exigência, poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada 
já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do esgotamento de diligências tendentes à localização de 
bens passíveis de constrição. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1174583/SP, Rel. Ministro 
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/5/2018, DJe 12/6/2018). (destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA EM EXECUÇÃO 
FISCAL. RECURSO REPETITIVO (ART. 543-C DO CPC E RES. 8/2008-STJ). Na execução 
fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desa-
cordo com a ordem estabelecida no art.11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC na hipótese em que não 
tenha apresentado elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade 
(art. 620 do CPC). Em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado 
nomear bens à penhora, observada a ordem do art. 11 do mesmo diploma legal. É do devedor o ônus de 
comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis e, para que essa pro-
vidência seja estejam presentes circunstâncias fáticas especiais que justifiquem a prevalência do prin-
cípio da menor onerosidade para o devedor no caso concreto.” Precedentes citados: EREsp 1.116.070-
ES, Primeira Seção, DJ 16/11/2010; e AgRg no Ag 1.372.520-RS, Segunda Turma, DJe 17/3/2011. REsp 
1.337.790-PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 12/6/2013.

No mesmo sentido é o entendimento dos Tribunais pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – RECUSA DOS BENS OFE-
RECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LEGAL – 
INTERESSE DO CREDOR - RECURSO DESPROVIDO. 1- O STJ firmou o entendimento de que 
o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei 
processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante com-
provada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, poderá a parte credora recusar a garantia 
ofertada e pedir a penhora on-line, que, se postulada já na vigência da Lei n. 11.382/2006, independe do 
esgotamento de diligências tendentes à localização de bens passíveis de constrição. 2- A Fazenda Pública 
não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhorá-
veis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no inte-
resse do credor. (TJMT 1007242-83.2018.8.11.0000, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira 
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado 03/02/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ONLINE – RECUSA DOS 
BENS OFERECIDOS PELA EXECUTADA – POSSIBILIDADE – DESRESPEITO A ORDEM LE-
GAL – INTERESSE DO CREDOR – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO. 1. “O STJ 
firmou o entendimento de que o devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem 
de preferência estabelecida na lei processual, a qual, por força do princípio da menor onerosidade , 
só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade, de modo que, desatendida essa exigência, 
poderá a parte credora recusar a garantia ofertada e pedir a penhora on-line.”(...) Recurso Provido.(TJ-
-MT 10141229120188110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/03/2021, 
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/03/2021)

Dessa forma, em juízo de cognição sumária, não há razões para impor modificação ao julga-
do, mormente porque ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal postu-
lada, posto que possível determinar-se o bloqueio online  nas contas do Executado.

Por conseguinte, sem acréscimos a fazer, eis que exaurido o exame da questão sub judice, 
ratifico a decisão retrotranscrita, nos termos em que proferida, mantendo hígido o julgado singular 
impugnado, nos termos lançados.

Do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
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*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0193515-07.2008.8.05.0001. Terceira Câmara Cível. Relator: Juiz de 
Direito Substituto do 2º Grau Francisco de Oliveira Bispo, Julgado em 01/02/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS. SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE 
MANAUS. IMUNIDADE NÃO ABRANGIDA.A DESONERAÇÃO PREVISTA 
PELO ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, É RESTRITA, 
NÃO ABRANGENDO O SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS 
INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL. CONFORME DECISÃO DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, “A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PRE-
VISTA NO ARTIGO 155, §2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL É BE-
NEFÍCIO RESTRITO ÀS OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS 
INDUSTRIALIZADOS, NÃO ABRANGENDO O SERVIÇO UTILIZADO NO 
TRANSPORTE INTERESTADUAL OU INTERMUNICIPAL DOS REFERI-
DOS BENS”. (ED NO RE 602.399/MG, RELATOR MINISTRO ROBERTO 
BARROSO).INADMISSIBILIDADE EM FACE DA INTERPRETAÇÃO RES-
TRITIVA DA NORMA LEGAL DE EXCEÇÃO. PRECEDENTES DO STF. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.APELO IMPROVIDO. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL 0193515-07.2008.8.05.0001, 
originária da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca Salvador, tendo como Apelante RAPIDÃO 
COMETA LOGÍSTICA E TRANSPORTE S/A e Apelado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à 
Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Juiz Convocado Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por RAPIDÃO COMETA LOGÍSTICA E TRANS-
PORTE S/A, nos autos da Ação Ordinária Declaratória, a fim do reconhecimento da regra de não-inci-
dência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte originada no Estado da Bahia, destinada à 
Zona Franca de Manaus, obstando futura exigência do tributo, nessa hipótese, além de declarar o direito à 
compensação de acordo com o art. 165, inciso I e II, do Código Tributário Nacional, dos últimos dez anos, 
tudo corrigido pela SELIC, bem como a declaração do direito à utilização do procedimento de restituição 
administrativa dos créditos relativos ao ICMS apurado indevidamente; bem como autorização para as de-
mandantes, nos mesmos moldes, transferirem o crédito de ICMS acumulado para um terceiro contribuinte.

Conforme se depreende da Sentença, o Magistrado de plano analisou o feito, relatou e funda-
mentou, resultando o dispositivo sentencial:

“(...) Isto posto, com base nos argumentos esposados, julgo IMPROCEDENTE a presente demanda, 
de modo que reconheço a incidência do ICMS sobre prestação de serviços de transporte destinado 
à Zona Franca de Manaus, uma vez que a isenção aplica-se apenas à circulação da mercadoria, 
não se estendendo à prestação de serviço de transporte. Condeno a parte Autora a pagar os hono-
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rários dos advogados da parte Ré à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa até 200 
(duzentos) salários-mínimos; 8% (oito por cento) sobre o valor da causa que exceda 200 (duzentos) 
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; e 5% (cinco por cento) sobre o valor da 
causa que exceda 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos. Custas 
pela Autora (...)” ID. 12071468

Irresignada, a parte Autora interpôs o Recurso de Apelação (Id 12071470).
Nas razões recursais, a Apelante discorre sobre a imunidade de ICMS aplicadas nas operações 

com mercadorias que se destinam à exportação na Zona Franca de Manaus, aduzindo que se encontra 
albergada a prestação de serviços para os destinatários na Zona Franca de Manaus. Traz a espectro as 
normas, jurisprudências e precedentes afins, visando embasar o seu requerimento de provimento ao 
presente recurso de apelação, para reforma da sentença apelada, consoante o pedido exordial.

A parte Apelada, Estado da Bahia, em suma, refutou as alegações da Apelante, requerendo a 
negação do provimento, a fim de manter a Sentença conforme prolatada.

Instado, o Ministério Público por sua Procuradora de Justiça, manifestou-se aduzindo que a hipó-
tese vertente não está contemplada nas situações que despontam a intervenção do Parquet. ID. 17750455.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela empresa RAPIDÃO COMETA LOGÍS-

TICA E TRANSPORTE S/A, irresignada com a sentença de improcedência, requerendo assim o 
conhecimento e provimento da apelação para julgar procedente o pedido inicial por entender que 
não há incidência do ICMS sobre a prestação de serviço de transporte originada no Estado da Bahia, 
destinada à Zona Franca de Manaus, por imunidade tributária referidas nas normas legais afins, a 
exemplo do Decreto-Lei 288/1967, art. 1º e 4º c/c ADCT, art. 40.

Inexistindo preliminares arguidas, adentro ao exame do pedido recursal.
A controvérsia lançada se refere ao derredor do reconhecimento ou não, do suposto direito da 

Apelante à fruição da não-incidência do ICMS sobre o serviço de transporte de mercadorias destina-
das à Zona Franca de Manaus.

Ao que tudo aponta, a Apelante vislumbra a interpretação analógica quanto à isenção do 
ICMS considerando à remessa de produtos à Zona Franca de Manaus, englobando as operações de 
transporte de produtos.

Para melhor elucidar a questão posta, nada melhor a legislação específica à demanda, a exemplo 
do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações 
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e Comunicação, o RISCMS, do Estado da 
Bahia, aprovado pelo Decreto 13.780/2012, que prevê a isenção do ICMS, nas hipóteses seguintes:

Art. 264. São isentas do ICMS, podendo ser mantido o crédito fiscal relativo às entradas  e 
aos serviços tomados vinculados a essas operações ou prestações:
 (...) LXIII – as operações com produtos industrializados de origem nacional, nas saídas  para comer-
cialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, exceto armas, munições, perfumes, fumo, 
bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e açúcar de cana, observadas as condições e critérios 
dispostos no Conv. ICS 65/88, sendo que:
1. Prevalecerá a isenção nas saídas dos referidos produtos com a destinação prevista neste inciso 
por intermédio de estabelecimentos que operarem exclusivamente no comércio exterior, bem como de 
armazéns alfandegados e entrepostos aduaneiros, desde que situados na Bahia, sendo que se tornará 
exigível o imposto nos seguintes casos em que as mercadorias não forem entregues no destino mencio-
nado neste inciso, quando ocorrer a perda das mercadorias ou quando estas forem reintroduzidas no 



345

REVISTA BAHIA FORENSE

mercado interno, salvo em caso de retorno ao estabelecimento de origem, sujeitand0-se o recolhimen-
to, mesmo espontâneo, aos acréscimos legais, para cujo cálculo tomar-se-á por base a data prevista 
para o recolhimento correspondente ao mês em que tiver sido realizada a operação;
2. O contribuinte que pretender efetuar remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus ou 
outras áreas da Amazônia com o benefício de que cuida este inciso deverá observar ainda os proce-
dimentos previstos no Conv. ICMS 23, de 04 de abril de 2008”.
 Art. 265. São isentas do ICMS:
 (...) XII – as operações com produtos industrializados de origem nacional, nas saídas  para  co-
mercialização ou industrialização na Zona Franca de Manaus, exceto armas, munições, perfumes, 
fumo, bebidas alcoólicas, automóveis de passageiros e açúcar  de cana,  observado o 
disposto no § 1º deste artigo e as condições a seguir (Conv. ICM 65/88):
1. Salvo disposição em contrário, o benefício é condicionado a que o estabelecimento destinatário 
esteja situado no Município de Manaus;
2. O estabelecimento remetente deverá abater do preço da mercadoria o valor equivalente ao imposto 
que seria devido se não houvesse a isenção, indicado expressamente na nota fiscal;
3. A isenção é condicionada à comprovação da entrada efetiva dos produtos no estabelecimento destinatário;
4. As mercadorias cujas operações sejam favorecidas pela isenção, quando saírem do Município de 
Manaus e de outras áreas em relação às quais seja estendido o benefício, perderão o direito àquela 
isenção, hipótese em que o imposto devido será cobrado por este Estado, com os acréscimos legais 
cabíveis, salvo se o produto tiver sido objeto de industrialização naquela zona;
5. O benefício e as condições contidos neste inciso ficam estendidos às operações de saídas dos refe-
ridos produtos para comercialização ou industrialização:
 1 – nas Áreas de Livre Comércio de Macapá e Santana, no Estado do Amapá (Conv. ICMS 52/92);
 2 – nas Áreas de Livre Comércio de Bonfim e Boa Vista, no Estado de Roraima (Conv. ICMS 52/92);
 3 – na Área de Livre Comércio de Guajaramirim, no Estado de Rondônia (Conv. ICMS 52/92);
 4 – na Área de Livre Comércio de Tabatinga, no estado do Amazonas (Conv. ICMS 52/92);
 5 – nos Municípios de Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo, no Estado do Amazonas  
(Conv. ICMS 23/08);
 6 – nas Áreas de Leivre Comércio de Cruzeiro do Sul e Brasiléia, com extensão para o  Munic íp io 
de Epitaciolândia, no Estado do Acre (Conv. ICMS 52/92);
1. Prevalecerá a isenção nas caídas dos referidos produtos com a destinação prevista neste inciso 
por intermédio de estabelecimentos que operarem exclusivamente no comércio exterior, bem como de 
armazéns alfandegados e entrepostos aduaneiros, desde que situados na Bahia, sendo que se tornará 
exigível o imposto dos caso em que as mercadorias não forem entregues no destino mencionado neste 
inciso, quando ocorrer a perda das mercadorias ou quando estas forem reintroduzidas no mercado 
interno, salvo em caso de retorno ao estabelecimento de origem, sujeitando-se o recolhimento, mesmo 
espontâneo, aos acréscimos legais, para cujo cálculo tomar-se-á por base a data prevista para o re-
colhimento correspondente ao mês em que tiver sido realizada a operação;
2. o contribuinte que pretender efetuar remessa de mercadorias para a Zona Franca de Manaus ou 
outras áreas da Amazônia com o benefício de que cuida este inciso deverá observar ainda as regras 
contidas no § 1º desde artigo”.

Do comando legal, depreende-se que a previsão de isenção fiscal, destina-se às operações de 
venda de produtos nacionais para comercialização ou industrialização na área da Zona Franca de Ma-
naus, em nenhum termo dispensando a incidência de ICMS sobre operações de transporte.

O desejo da interpretação extensiva das normas de isenção tributária são restritivas. Senão veja-
mos o Código Tributário Nacional, o qual elenca em seu art. 111, que:

“Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I – suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II – outorga de isenção;
III – dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
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Dai porque o precedente jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. 
RECEITAS DECORRENTES DO TRANSPORTE INTERNO (FRETE INTERESTADUAL) DE 
MERCADORIAS DESTINADAS À ZONA FRANCA DE MANAUS. PRETENSÃO DE EQUIPA-
RAÇÃO A TRANSPORTE INTERNACIONAL, PARA FINS DE IMUNIDADE. INAPLICÁVEL. 
EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE NÃO CONTEMPLADO NA LEI. 
IMPSSIBILIDADE. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR PO-
SITIVO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MA-
JORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO 
DESPROVIDO. (STF – AgRARE: 990239 SP – SÃO PAULO 0028369-30.2009.8.26.0053, Relator: 
Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 05/11/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-254 21-
11-2019). Grifamos

Também é oportuno frisar, que a diretriz constitucional não alberga a pretensão da apelação, 
vez que a imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, a, da CF/88, excludente da incidência do 
ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações 
de serviço de transporte interestadual de produtos industrializados destinados à exportação, pois, não 
se pode confundir a operação de exportação com a procedimento de serviço de transporte interno da 
mercadoria a ser exportada. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRA-
ORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO UTILIZADO NO TRANSPORTE INTERESTA-
DUAL OU INTERMUNICIPAL DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS DESTINADOS AO EXTERIOR. 
PRETENDIDA NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS. ART. 155, § 2º, X, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A 
imunidade tributária prevista no artigo 155, § 2º, X. ª da Constituição Federal, excludente da incidência do 
ICMS às operações que destinem ao exterior produtos industrializados, não é aplicável às prestações de 
serviço de transporte interestadua de produtos industrializados destinados à exportação. Agravo regimen-
tal desprovido. (RE 340.855-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 13/9/2002).

DIREITO TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL A CONTRIBUINTE 
NÃO ALCANÇADO PELA NORMA DE REGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA 
ISONOMIA. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILI-
DADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. As razões do agravo regimental não 
são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere 
à conformidade do entendimento do acórdão recorrido com a jurisprudência do STF, a inviabilizar o 
trânsito do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 742.618-AgR, 
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/10/2013)

Demais a mais, oportuno frisar que a intenção do legislador federal, ao equiparar a venda 
de produtos destinados à Zona Franca à exportação de produtos brasileiros para o país estrangeiro, 
foi a de incrementar a produção e comercialização naquela região, sendo vetado a atuação do Poder 
Judiciário como legislador positivo, a fim de afastar limitação para concessão de benefício fiscal a 
contribuintes não abrangidos pela norma determinante, conforme bem ventilado pelo Agravo Regi-
mental, no Recurso Extraordinário, RE 631.641-AgR, pelo Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 
na Segunda Turma, no DJe, 13/2/2013.

Destarte, inexiste a possibilidade de isenção pleiteada referente aos serviços de transporte, 
nem também compensação ou restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos, o que impõe 
o não provimento do apelo.

Isto posto, conheço do apelo, mas para NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo inalte-
rada a sentença.
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Por consectário legal, amparado no disposto no art. 85, § 11, determino a majoração dos honorá-
rios advocatícios, acrescentando dois por cento em cada faixa possível, conforme condenação da Ape-
lante/Autora no Primeiro Grau, totalizando o que segue: 12% (doze por cento) sobre o valor da causa até 
200 (duzentos) salários-mínimos; 10% (dez por cento) sobre o valor da causa que exceda 200 (duzentos) 
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; mantendo os 5% (cinco por cento) sobre o valor 
da causa que exceda 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos.

*****
(TJBA – Apelação Civel nº 0081672-37.2008.8.05.0001. Apelação Cível. Relator: Des. José Alfre-
do Cerqueira da Silva, Julgado em 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBU-
TÁRIA. BASE DE CÁLCULO DA ANTECIPAÇÃO. PREÇO MÁXIMO FIXADO 
A CONSUMIDOR. OPERAÇÃO DE VENDA ENTRE INTERMEDIÁRIOS. BASE 
DE CÁLCULO DA ANTECIPAÇÃO QUE NÃO PODE SER ALTERADA POR ATO 
DO EXECUTIVO ESTADUAL QUE IMPLIQUE SUA MAJORAÇÃO. AUDITO-
RIA QUE PUNE A NÃO ANTECIPAÇÃO DE UM COMPLEMENTO DE TRIBU-
TO SEM APURAR SE O FATO GERADOR DO REFERIDO COMPLEMENTO 
REALMENTE OCORREU. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO.
1. A Lei Complementar federal 87/1996 e a Lei ordinária estadual 7014/1996 deter-
minam que a antecipação do ICMS tomará por base o preço máximo vigente a con-
sumidor, nas operações que envolvam produtos com preço máximo ou único fixado 
pelo poder público.
2. O normativo estadual que fixa base de cálculo diversa (Regulamento do ICMS da 
Bahia), aprovado por Decreto estadual, não pode fixar base de cálculo diversa para a 
antecipação que implique majoração do tributo, sob pena de violação ao art. 150, I, da 
CF/88, e do art. 97, II, § 1º, do CTN.
3. O normativo estadual, ao exigir o uso do preço máximo vigente no domicílio do 
transportador que adquire combustível para revenda a postos situados em municípios 
variados, previamente indeterminados e com preços máximos inferiores, inconstitu-
cionalmente majora a base de cálculo da operação de antecipação, pois força o dis-
tribuidor a reter e antecipar ICMS sobre o preço máximo de um município que não 
necessariamente será aquele em que ocorrerá a venda final a consumidor.
4. Na lacuna das leis federal e estadual em análise, reputa-se legal a solução dada pelo 
distribuidor de reter e antecipar o ICMS com base no menor preço máximo então vigente 
na Bahia, por não ser capaz de antever em que municípios ocorreria a venda final.
5. A auditoria posteriormente feita pela fazenda estadual deveria não apenas fiscalizar 
o distribuidor como também o transportador, para certificar-se de que o produto fora, 
de fato, vendido a postos do mesmo município, do contrário a autuação representaria 
punição pela não antecipação de um complemento de tributo cujo fato gerador sequer 
se sabe se existiu, levando à inadmissível hipótese de punição do distribuidor por não 
ter antecipado um pagamento a maior que terminaria por ser restituído.
6. Se a venda final não tiver ocorrido no município cujo preço máximo quer o fisco 
considerar, não existe fato gerador para o tal complemento de tributo cuja não anteci-
pação se pretende punir. Sem que a auditoria apure o efetivo destino final da mercado-
ria, não pode subsistir a autuação.
7. Sentença mantida. Apelação rejeitada.
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ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 0081672-37.2008.8.05.0001, da comarca da 
capital, em que é apelante o ESTADO DA BAHIA e apelada a VIBRA ENERGIA S.A. (atual deno-
minação da PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.),

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justi-
ça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso do réu, nos termos da certidão 
de julgamento.

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação interposta contra sentença de embargos à execução que pronunciou a de-
cadência do direito da fazenda estadual de constituir os créditos tributários anteriores a dezembro de 
2000, e, no mérito, ao analisar os créditos tributários lançados para o período entre dezembro de 2000 
e julho de 2001, declarou a nulidade de todos eles, ao fundamento de que a executada/embargante, 
por não ter vendido seu combustível ao consumidor final, não estaria obrigada a observar o preço de 
referência vigente na praça de domicílio do intermediário seguinte a quem o vendeu.

O ente exequente/embargado apelou afirmando (i) que, por imperativo legal, o executado/
embargante é responsável por antecipar o recolhimento do imposto incidente sobre as operações sub-
sequentes, (ii) que, quando se trata de mercadoria cujo preço único ou máximo é fixado pelo poder 
público, a base de cálculo para antecipação do tributo será referido preço, (iii) que a distribuidora de 
combustíveis não poderia adotar base de cálculo diversa do “preço único ou máximo fixado pelo po-
der público” nem o Judiciário lhe dar aval neste particular e (iv) que a sentença adotou premissa falsa 
ao considerar que o intermediário seguinte (adquirente do combustível vendido pela distribuidora 
executada/embargante) deveria, na saída de seu estabelecimento efetuar eventual complemento do 
imposto, afirmando que não existe previsão legal para tanto.

O ente federado não impugnou o capítulo da sentença que pronunciou a decadência de parte 
do crédito tributário e formulou, então, pedido recursal consistente na reforma parcial da sentença 
tão-somente para restaurar o crédito apurado pela fiscalização relativo ao período entre dezembro 
de 2000 e julho de 2001, que foi calculado pelo fisco adotando o preço máximo então vigente para o 
Município de Barreiras – domicílio da transportadora a quem a executada/embargante vendeu o com-
bustível – como base de cálculo do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) 
que deveria ser antecipado.

A distribuidora apelada, por sua vez, respondeu ao recurso esclarecendo que não revendeu 
combustível a consumidor final algum e que a regulamentação específica do ICMS, ao dispor sobre 
antecipação do tributo por substituto tributário, fixa como base de cálculo o preço máximo vigente no 
município em que se encontre o consumidor final. A distribuidora nega o dever de observar o preço 
máximo então vigente para o domicílio da transportadora adquirente ao fundamento de que não seria 
ela a consumidora final do combustível, podendo ela revender o produto para consumidores de outros 
municípios quaisquer, até mesmo integrantes de outras unidades da federação.

A distribuidora, então, reafirma que, na operação de saída do combustível de seu estabele-
cimento para o intermediário seguinte da cadeia de consumo a quem efetuou a venda, antecipou o 
ICMS calculado sobre o menor preço máximo vigente no Estado da Bahia, escusando-se de adotar o 
preço máximo específico de Barreiras por não ter como saber para quais municípios o adquirente iria 
posteriormente revender o produto.

Com este relatório, restituo os autos à Secretaria em cumprimento ao art. 931 do CPC.
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VOTO

Conheço do recurso, pois é adequado (art. 1.009), tempestivo (art. 1.003, § 5º), dispensado de 
preparo (art. 1.007, § 1º), manejado por quem tem legitimidade e interesse recursal (art. 996), livre de 
irregularidades formais (art. 1.010) e não prejudicado por qualquer causa impeditiva ou extintiva do 
direito de recorrer (art. 999 ou 1.000).

Não há divergência em torno da existência do dever, pelo distribuidor, de antecipar ao Estado 
o ICMS incidente sobre as operações de venda subsequentes. A controvérsia resume-se à interpreta-
ção dos dispositivos normativos que fixavam a base de cálculo que deveria ser utilizada para balizar 
tal antecipação no período objeto da fiscalização (2000-2001), época em que vigoraram sucessivos 
atos do governo federal fixando preços máximos para os combustíveis.

Para elucidá-la, é necessário analisar as seguintes normas, abaixo sequenciadas conforme a 
hierarquia de cada uma:

[Lei complementar federal n. 87, de 13/9/1996]
Art. 8º A base de cálculo, para fins de substituição tributária, será:
[...]
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado 
por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o 
referido preço por ele estabelecido.
[Lei ordinária estadual n. 7.014, de 4/12/1996]
Art. 23 Para fins de substituição tributária, inclusive a título de antecipação, a base de cálculo é:
[...]
§ 2º Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor, único ou máximo, seja fixado 
por órgão público competente, a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária, é o 
referido preço por ele estabelecido.
[Convênio ICMS 03/99]
Cláusula terceira. A base de cálculo é o preço máximo ou único de venda a consumidor fixado por 
autoridade competente.
[Regulamento do ICMS do Estado da Bahia]
Art. 512-B. Nas operações com as mercadorias abaixo indicadas, a base de cálculo do imposto devido 
por substituição será a seguinte (Lei 7014/96 e Conv. ICMS 03/99):
[...]
II – nas operações com óleo diesel:
[...]
b) nas saídas interestaduais para o território deste Estado, o preço fixado pela autoridade federal para 
o Município de destino das mercadorias;
[...]
§ 1º Se a autoridade federal competente vier a adotar a sistemática de determinação de preço máximo 
ou único de venda a consumidor sobre as mercadorias objeto do regime de substituição tributária refe-
ridas nesta seção, esse valor passará a valer como base de cálculo, para efeitos de retenção do imposto.

Segundo as duas leis que disciplinam a matéria, uma complementar federal e outra ordinária 
estadual, o único preço eventualmente fixado pelo poder público que poderia servir de base de cálculo 
seria o preço máximo aplicável a consumidor. Não há notícia nos autos de que ato do poder público, 
naquela época, tenha fixado preço máximo de venda entre intermediários e, ainda que fosse o caso, a 
lei não autorizaria uso deste hipotético valor para balizar a antecipação do tributo.

A expressão a consumidor em ambas as leis é interpretada, no ordenamento jurídico, como o 
destinatário final da mercadoria, não podendo tal expressão se referir a quaisquer dos intermediários 
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que adquire o produto no meio de sua cadeia de distribuição com o intuito de posteriormente revendê-
-lo a outro integrante da cadeia. No meio jurídico, o conceito de “consumidor” necessariamente cor-
responde ao destinatário final do produto, aquele que, de fato, o “consome”, não podendo o intérprete 
– salvo o leigo, que não é o caso – confundir “consumidor” com “qualquer adquirente” do produto. A 
norma, inclusive, introduziu redundância em torno de tal elemento, porque também mencionou preço 
final, conceito que remete, igualmente, ao preço praticado na ponta da cadeia de consumo.

Portanto, os permissivos legais federal e estadual para uso, como base de cálculo, do preço 
máximo fixado pelo poder público somente admitem o preço máximo a consumidor.

A particularidade do caso a ensejar a divergência tem origem na existência, à época, de preços 
máximos diferentes por municípios. Caso a hipótese envolvesse produto com preço máximo uniforme 
para todo o território nacional, ou, ao menos, estadual, não haveria litígio. É possível que os legislado-
res federal e estadual de 1996 não tenham cogitado, em concreto, a ulterior possibilidade de o poder 
público fixar preços finais diferentes para o mesmo produto conforme a praça de comercialização 
final, mas isto não autorizava o agente público a quem competiria posteriormente regulamentar a lei 
modificar, via decreto, a base de cálculo do tributo.

Segundo o art. 150, I, da Constituição Federal, e o artigo 97, II, § 1º, do Código Tributário 
Nacional (CTN), a modificação da base de cálculo do tributo que o torne mais oneroso é matéria re-
servada à lei, portanto não poderia o chefe do Executivo estadual, por decreto, definir que a base de 
cálculo do tributo a ser arrecadado seja outra diversa daquela prevista em lei.

Todavia, a interpretação proposta pela fazenda estadual para a presente controvérsia implica 
justamente extrair, do art. 512-B, II, b, do Regulamento do ICMS vigente à época do fato gerador 
(2000-2001), aprovado pelo Decreto estadual n. 6.284, de 14/3/1997, um comando normativo que im-
plicaria adoção de base de cálculo possivelmente superior àquela prevista em lei.

Explico.
Pelas duas referidas leis, a base de cálculo seria o preço máximo fixado a consumidor, que, em 

matéria de combustíveis, não era nacionalmente uniforme, diferindo de uma localidade para outra. 
Já pelo Regulamento estadual, a base de cálculo seria o preço fixado para o município de destino da 
operação em questão, de venda entre intermediários, que, no caso concreto, seria Barreiras, sede do 
estabelecimento do intermediário que adquiriu o combustível junto à apelada.

Ocorre que, no caso concreto, tinha-se a venda intermediária, em quantidades expressivas, 
de um produto que seria subsequentemente comercializado, pela adquirente, a outros intermediários 
posteriores (postos de combustíveis), situados nos mais variados lugares, não necessariamente no 
Município de Barreiras nem necessariamente situados sequer no Estado da Bahia.

O combustível vendido pela distribuidora apelada à transportadora situada em Barreiras pode-
ria ser (e certamente o foi) revendido a postos de quaisquer outros municípios do Estado ou até mesmo 
a municípios de estados vizinhos, não havendo fundamento para ficticiamente se presumir, para fins 
de antecipação tributária, que o consumo final do produto seria também em Barreiras.

Se a lei fixava como base de cálculo o preço máximo aos consumidores, que, no caso concreto, 
eram de domicílios variados e insusceptíveis de prévio conhecimento, e o Regulamento, aprovado por 
Decreto estadual, determinava que a base de cálculo do tributo a ser antecipado seria o preço fixado 
para Barreiras, por ser meramente a sede de um dos intermediários, tem-se uma situação em que, na 
prática, todo o volume do combustível em questão que posteriormente atingisse consumidores de ou-
tros municípios teria sido antecipadamente tributado sobre uma base de cálculo (prevista em decreto) 
maior do que verdadeira (prevista na lei).

Ou seja, a parcela de todo o quantitativo de combustível auditado pelo fisco que chegasse a 
consumidores de outros municípios teria sofrido, por antecipação, uma tributação inconstitucional, 
porque a base de cálculo praticada (em função do decreto, baseada no município sede do transportador 
adquirente) seria maior do que a base de cálculo legal (o preço máximo do município do consumidor).
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É da essência de tal modalidade de antecipação tributária a imprecisão do recolhimento ini-
cial, porque a antecipação toma por base uma base de cálculo presumida, que poderá coincidir ou não 
com o preço final que será, de fato, praticado.

Ou seja, é natural e esperado, e não ilegal, que o tributo antecipado divirja do tributo real-
mente devido, quer fosse naquela época, em que havia preços máximos (balizadores da antecipação), 
conquanto pudessem os postos revender por menos, quer seja na época atual, em que a antecipação é 
balizada pelo preço médio na bomba, conquanto possam os postos revender por mais ou por menos.

A divergência entre a base de cálculo da antecipação e a base de cálculo efetiva é fenômeno, 
de regra, normal, esperado e aceitável e, no caso concreto, não constituiu infração, para que pudesse 
ser objeto de autuação e lançamento ex officio das diferenças e/ou penalidades ora executadas.

No caso concreto, não vislumbro que a ação da distribuidora de adotar como base de cálculo 
de sua antecipação o menor preço máximo vigente no Estado da Bahia tenha tido o intuito de fraudar 
ou lesar o erário, num contexto de venda intermediária de grande quantidade de produto com preço 
máximo variável em função do domicílio do consumidor final e diante da impossibilidade de ela pre-
ver onde ocorreria a comercialização final.

Ao revés, considero que tal solução, desenvolvida pelo distribuidor num contexto de lacuna 
das leis federal e estadual acima mencionadas, que não cogitaram a ulterior fixação de preços máxi-
mos distintos dentro do território nacional, foi razoável e legítima, não contrariando qualquer dispo-
sitivo de lei e não ensejando, portanto, qualquer autuação.

O caso concreto poderia, hipoteticamente, resultar em duas hipóteses: (a) poderia o combustí-
vel ser vendido a consumidores somente de Barreiras, gerando complemento de imposto a ser pago, 
ou (b) poderia o combustível ser vendido também (ou somente) em outras praças, não gerando com-
plemento ou podendo gerar, até mesmo, crédito a ser devolvido.

Ambas as situações seriam normais e não poderia o fisco, depois da finalização da cadeia de 
consumo, aproveitar-se da ocorrência da primeira delas (que lhe geraria posterior complemento) para 
autuar o distribuidor como fez.

De mais a mais, a bem da verdade não há nos autos sequer evidências de que o combustível 
em questão tenha sido, de fato, comercializado, no todo ou em parte, a consumidores finais de Barrei-
ras. Se a antecipação tomou por base preço máximo de outra localidade, somente na hipótese de, ao 
final da cadeia, o produto ter realmente atingido consumidores finais domiciliados em Barreiras é que 
existiria, de fato, diferença de tributo a ser paga e, eventualmente, ensejo para aplicação de penalidade 
por ter sido a antecipação feita a menor.

A fiscalização que ensejou a autuação, porém, puniu o distribuidor por não ter promovido a 
antecipação do tributo tomando por base o preço máximo do Município de Barreiras sem ter audita-
do o transportador que o adquiriu para certificar-se de que o combustível em questão realmente teve 
destino final em Barreiras, de modo que a autuação é baseada numa presunção e pode representar 
punição pelo não pagamento de uma diferença tributária cujo fato gerador pode sequer ter existido, 
ou seja, pode representar punição pela não realização de um pagamento a maior.

A disciplina da antecipação tributária é baseada em presunções em torno do preço final exclu-
sivamente porque o tributo é pago antes da ocorrência do fato gerador. A auditoria, porém, é realizada 
após a ocorrência do fato gerador e eventual autuação, com aplicação de penalidades, somente tem 
lugar se ocorrer a confirmação da ocorrência do fato gerador (venda a consumidor final por preço su-
perior ao que serviu de base de cálculo da antecipação), não podendo a auditoria autuar o contribuinte, 
a posteriori, senão com base já nos fatos, não mais no que haveria antes de se presumir.

Portanto, a autuação é ilegal, porque não se permite que decreto estadual fixe, em lugar da lei, 
base de cálculo (preço máximo na praça do transportador) superior à base de cálculo prevista em lei 
(preço máximo na praça do consumidor), de modo que a solução adotada pelo distribuidor de ante-
cipar com base no menor preço máximo do Estado, ante a lacuna da lei em prever hipótese de venda 
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de bem divisível que posteriormente alcançaria múltiplos territórios com preços máximos diversos, é 
legal e razoável.

A alegação de que a solução proposta pelo juiz, de eventual complementação do tributo na 
saída do transportador, não teria permissivo legal, é irrelevante para o caso, diante dos argumentos 
até aqui expostos neste voto. De todo modo, se o preço final comprovadamente tivesse sido superior 
à base de cálculo usada na antecipação, fatalmente o complemento do tributo seria recolhido, senão 
pelo transportador então pelo comerciante (posto de combustíveis), mas em algum ponto da cadeia a 
diferença seria paga, não se justificando, assim, obrigar o distribuidor a antecipar com base no preço 
máximo do município que tinha preço máximo mais elevado sem qualquer elemento que indicasse 
que de fato naquele município ocorreria a comercialização final.

Pelas razões expostas, voto para NEGAR PROVIMENTO à apelação do autor, mantendo 
integralmente a sentença proferida nestes embargos à execução, salvo no que toca aos honorários de 
sucumbência, que modifico, em parte, da seguinte forma:

1. no que toca à parcela alcançada pela decadência, que não foi impugnada neste recurso, permanece-
rão sendo de dez por cento (10%) do valor atualizado desta parte do crédito; e
2. no que toca à parcela não alcançada pela decadência, que constituiu o único objeto deste recurso, 
majoro para quinze por cento (15%) do valor atualizado desta parte do crédito, com a ressalva de que, 
acaso esta parte do crédito atualizado exceda a duzentos (200) salários-mínimos, nas eventuais faixas 
subsequentes (CPC, art. 85, § 3º, incisos II a V) os honorários ficam limitados ao respectivo percentual 
máximo previstos para cada uma delas.

Retifique-se a autuação para que passe a constar a nova denominação da parte embargante/
apelada, que, de acordo com a documentação constante dos autos, passou a ser VIBRA ENERGIA S.A.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8015876-43.2020.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Rela-
tora: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado 
em 10/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTI-
TUCIONAL, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR FACE AO AGRAVANTE. 
INAPLICABILIDADE DO ART. 1º, §3º DA LEI Nº. 8.437/92. CONSTRUÇÃO DE 
SUPERMERCADO EM ÁREA COM VEGETAÇÃO DE MATA ATLÂNTICA. 
EMPREENDIMENTO DE MÉDIO PORTE E DE MÉDIO IMPACTO AMBIEN-
TAL. PARECER TÉCNICO Nº 064-02/2020. PROXIMIDADE COM ÁREA DE 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APP). INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES 
NO LICENCIAMENTO QUANTO AO POTENCIAL DEGRADADOR. RE-
QUERIMENTO INICIAL DE LICENÇA SIMPLIFICADA. MODALIDADE 
RESTRITA AOS EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES DE PEQUENO PO-
TENCIAL DEGRADADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 35, I, DO CÓDIGO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. CONCESSÃO DE 
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO COM BASE EM ESTUDO 
AMBIENTAL PARA ATIVIDADE DE PEQUENO IMPACTO AMBIENTAL. 
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL E POSSIBILIDADE CONCRETA DE 
DANO AMBIENTAL IRREVERSÍVEL. NECESSIDADE DE PARALISAÇÃO 
DAS OBRAS. HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL. 
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POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚ-
BLICA. PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA NO MESMO 
SENTIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DO MEIO AM-
BIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA contra decisão que, nos autos da 
Ação Popular nº 8001071-64.2020.8.05.0201, movida por OSIRIS RAMIRO DE BAR-
ROS em desfavor do Agravante, de HIYAM CHAFIC HALABI e do MUNICÍPIO 
DE PORTO SEGURO, concedeu a medida liminar para embargar de imediato a obra 
objeto da lide e a supressão de vegetação, suspendendo a licença de implantação expe-
dida pelo Município de Porto Seguro, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), sem prejuízo de sua majoração (id.54282440, dos autos de origem).
2. De início, importante informar que, em face da decisão agravada, foram interpos-
tos 03 (três) Agravos de Instrumento, quais sejam, nº.s 8013127-53.2020.8.05.0000, 
8015876-43.2020.8.05.0000 e 8015634-84.2020.8.05.0000, já tendo este último sido 
julgado, no sentido do não provimento, haja vista se encontrar maduro para julgamento 
antes dos demais, o que não caracteriza nulidade, por manifesta ausência de decisões 
conflitantes, como se verá adiante.
3. Preliminarmente, quanto a arguição do Agravante de que não cabe concessão de tu-
tela satisfativa, esta não merece prosperar. Isso porque, conforme entendimento conso-
lidado no Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º, §3º, da Lei n. 8.437/1992, diz respeito 
às liminares cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status 
quo ante, em caso de sua revogação, circunstância que não se revela no caso em tela.
4. No mérito, o cerne da controvérsia consiste em perquirir acerca da regularidade ou 
não das Licenças Ambientais por meio das quais HIYAM CHAFIC HALABI, réu da 
Ação Popular de origem, lastreia seu direito de construir um hipermercado em área 
com vegetação de Mata Atlântica, localizada do Município de Porto Seguro, bem como 
da possibilidade de cominação de multa para o caso de descumprimento da liminar.
5. É cediço que a construção de qualquer empreendimento em área florestal implica 
necessariamente, em algum grau, na supressão da vegetação do espaço no qual serão 
realizadas as obras, razão pela qual – por mais que sejam necessários para a constru-
ção de estabelecimentos comerciais que exercem funções sociais com a geração de 
empregos e fomento da economia – esses processos devem ser cuidadosamente anali-
sados à luz da proteção que o ordenamento jurídico busca conferir ao meio ambiente.
6. Neste contexto é que a Constituição Federal, em seu art. 225, ao assegurar a todos o 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impõe ao Poder Público o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, incumbindo-lhe, den-
tre outras atribuições, “exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo pré-
vio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.
7. Com efeito, as diretrizes para execução do licenciamento ambiental constam da Lei 
Federal nº. 6.938/81 e da Resolução do CONAMA nº. 001/86 e 237/97. No âmbito do 
Estado da Bahia, a matéria é regida pela Lei Estadual nº. 14.024/12, cujos arts. 98 e 
99, preveem expressamente que a implantação de empreendimentos e atividades que 
utilizem recursos ambientais, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar de-
gradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento, o qual compreende, dentre 
outros atos, a avaliação de impactos ambientais.
8. No caso em tela, conquanto tenha sido colacionado aos autos a Licença Ambiental 
de Aprovação (id.53867619, fl. 04, dos autos de origem), bem como a Licença de Im-
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plantação (id.53867615, dos autos originários) –, concedidas pela Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, cujo objeto é a obra de construção de um “Comércio Varejista de 
Mercadoria, em uma área total de 30,05 hectares e área total construída de 11.258,45 
m², com taxa de ocupação de 3,0%, localizado na Avenida Adno Musser, Km 25, Vila 
Verde (...)” –, constata-se haver indícios de que os referidos atos administrativos foram 
lastreados em informações equivocadas.
9. Da análise dos documentos constantes destes autos e do caderno processual de ori-
gem, observa-se que a Renovação da Licença de Implantação fora concedida com base 
em “Estudo Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto Ambiental” (id.53867615, 
fl.05 e id.53867624, fls.07/19, dos autos originários), quando, na verdade, a obra objeto 
da lide é de médio porte e implicará num impacto de ambiental de médio potencial 
degradador, conforme o próprio Parecer Técnico nº. 064-2/2020 (id.60150774, fl.03, do 
processo de origem) que acompanha o ato administrativo.
10. Inclusive, como bem pontuado no Parecer Ministerial ofertado nos autos de ori-
gem (id.54255331), os Requeridos incorreram em irregularidade desde o requerimento 
inicial da licença de implantação. Isso porque o documento de id.53867624, fls.05/06 
(daqueles autos), evidencia que fora formulado pedido de Licença Simplificada, a qual 
é destinada tão somente para empreendimentos ou atividades que possuem pequeno 
potencial degradador, conforme disposto no art. 35, I, da Lei nº. 619/05 (Código de 
Meio Ambiente do Município de Porto Seguro), que não é o caso da obra objeto da lide, 
conforme discorrido acima.
11. Outrossim, o próprio Parecer Técnico expedido pelo INEMA (id.58179982, fls. 
161/168, dos autos de origem) indica que a implantação do empreendimento implicará 
na supressão de uma área de 26.583,52 m², a qual se encontra inserida no chamado 
“bioma Mata Atlântica”, cujas características são de “Floresta ombrófila densa, com 
cobertura vegetal bem fragmentada de Mata Atlântica apresentando vegetação em 
recuperação nos estágios inicial e médio de regeneração”, possuindo “nascentes e 
córregos margeados pelas matas que formam as APP (Rio Buranhem)” (fl.03).
12. Nesse contexto, como bem pontuado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça 
(id.12474857), a obra em questão “enseja a devastação de grande área de Mata Atlântica, 
sem embargo da ausência dos estudos técnicos necessários, bem que o imóvel em análise 
está situado a poucos metros de uma Área de Preservação Permanente – APP, de modo 
que eventual reversão da liminar concedida pelo Juízo primevo ensejará a impossibilidade 
de reparação da vegetação suprimida, acarretando grave dano ambiental”.
13. Ademais, conquanto o Agravante tenha defendido com veemência que jamais se 
olvidou de exigir todos os requisitos impostos pela legislação específica aplicável aos 
requerimentos de Autorização de Supressão de Vegetação, deixou de rebater o prin-
cipal argumento que ensejou o deferimento da liminar, qual seja, as irregularidades 
constantes da Licença Ambiental de Implantação, ônus que lhe incumbia, por força da 
Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a inversão do ônus da 
prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.
14. Tais fatos, indubitavelmente, pesam a favor das alegações do Autor/Agravado, não 
podendo se olvidar que a maioria dos princípios regentes do Direito Ambiental – preven-
ção, precaução, desenvolvimento sustentável, equilíbrio ecológico, vedação do retroces-
so ambiental e in dubio pro natura – direcionam à paralisação das obras, na medida em 
que o conjunto probatório dos autos revela estar diante de uma possibilidade razoavel-
mente concreta de dano ambiental, que, possivelmente, poderá vir a implicar em perda de 
valiosa vegetação pertencente à Mata Atlântica, de difícil restauração futura.
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15. Por fim, não há qualquer óbice à fixação de astreintes do caso em tela, mesmo se 
tratando de entidade autárquica, conforme entendimento jurisprudencial majoritário. 
Convém asseverar, outrossim, que a periodicidade e o importe da multa arbitrada, no 
valor de R$ 10.000,00 por dia, poderá ser objeto, a qualquer tempo, de revisão pelo 
Juízo a quo após análise do caso concreto, nos termos do §1º, art. 537, do CPC.
16. Destarte, ao menos nesse momento processual, a situação fática narrada, aliada ao 
acervo probatório até então carreado aos autos, indicam ter havido irregularidades no 
procedimento administrativo de licenciamento ambiental, no tocante à classificação 
do empreendimento. Assim, tendo sido aferida a presença cumulativa dos requisitos 
legais que autorizam a concessão da medida liminar, tem-se por escorreita a decisão 
agravada, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do Parecer Ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8015876-43.2020.8.05.0000, 
em que figuram como Agravante DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E 
RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e Agravado OSIRIS RAMIRO DE BARROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade, em 
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, mantendo a Deci-
são recorrida em todos os seus termos, de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito 
Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DIRETOR GERAL DO INSTITUTO DO 
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS - INEMA, no bojo da Ação Popular com Pedido de 
Tutela Antecipada (autos de origem nº 8001071-64.2020.8.05.0201) que OSIRIS RAMIRO DE BAR-
ROS move em desfavor do MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE 
E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA e HIYAM CHAFIC HALABI, insurgindo-se contra a Decisão 
(ID nº54282440, fl. 76, na origem) que concedeu a medida liminar requerida, nos termos seguintes:

“Ante o exposto, presentes os requisitos legais, ao menos neste momento processual, DEFIRO a tu-
tela de urgência pleiteada para EMBARGAR DE IMEDIATO a obra e a supressão de vegetação, 
suspendendo a LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO expedida pelo Município de Porto Seguro, até ulterior 
deliberação deste Juízo, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua 
majoração em caso de persistência no descumprimento”.

Insatisfeita, a Agravante interpôs o presente Recurso (ID 7662551, p. 1) arguindo, em síntese, 
que em desfavor do INEMA, só foi pleiteado e deferido pelo MM. Juízo a quo um único pedido/objeto 
jurídico, frise-se, “embargo imediato da supressão de vegetação”.

Afirma que, o Autor/Recorrido não postulou como objeto jurídico definitivo da sua demanda 
nenhuma pretensão com relação ao INEMA, desse modo, “a tutela concedida em relação ao INEMA 
e seu ato administrativo autorizativo de supressão de vegetação, não visa garantir o resultado útil do 
processo, como a natureza de um provimento judicial liminar sugere! Antes, a decisão judicial anteci-
patória de tutela ora agravada tem a mesma substância da tutela final, de modo que a parte Recorrida, 
desde logo, teve satisfeito o seu direito.”
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Diz que é vedada pelo art. 1.059 do CPC/2015 c/c § 3º do art. 1º, da Lei nº 8.437/1992, a con-
cessão liminar da pretensão do Autor/Agravado em relação ao INEMA/Agravado.

Assevera que o arbitramento de astreintes lhe causa dano irreparável e de difícil reparação, 
ante a onerosidade demasiada para a Autarquia Estadual que terá de “militar” no processo, ao longo 
de toda a “lide”, despendendo o seu pessoal e máquina pública para, por exemplo, atender a todos os 
prazos legais e/ou judiciais, comparecer a audiências, participar de todos os eventuais atos processu-
ais, sem o intuito verdadeiro e maior de se opor a uma pretensão jurídica final.

Por fim, pugna pela CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO, a 
fim de que não seja aplicada nenhuma multa por descumprimento à Administração Pública Agravante e, no 
mérito, que seja provido o presente recurso, com a consequente revogação definitiva da decisão agravada.

Juntou, aos autos, os documentos que entendeu necessário ao deslinde da demanda.
O recurso foi distribuído ao Desembargador Maurício Kertzman Szporer, que por Decisão 

(ID 7727998, p. 16) reservou-se para apreciar o pedido de efeito suspensivo, após o contraditório.
O Agravado, devidamente intimado, apresentou suas Contrarrazões (ID 8281389, p. 20), sus-

citando, em resumo, que no licenciamento, autorizado pela Agravante, “existem diversos “erros” 
graves praticados pela Empreendedora, “e convalidados pelo Agravante”, que tornam insanável o 
processo de regularização e licenciamento da atividade; e não são poucos.”

Diz que o INEMA/Agravante “deixa de adentrar em várias condicionantes indispensáveis 
para o licenciamento, tais como zoneamento e inventário florestal, sendo o licenciamento do INE-
MA, um licenciamento completamente VINCULADO E DEPENDENTE do Licenciamento Mu-
nicipal, (PRÉ-REQUISITO LEGAL), como depreende-se das próprias Portarias do INEMA, bem 
como do próprio Parecer Técnico Florestal por este expedido, onde em seu bojo restam confirmadas 
estas afirmativas.”

Pretexta que houve equívoco pela Agravante quanto ao enquadramento dado ao empreendi-
mento/licenciamento, ora embargado.

Esclarece, ainda, que o empreendimento fora licenciado com LICENÇA SIMPLIFICADA 
que somente é para empreendimento de pequeno impacto ambiental e pequeno potencial poluidor, 
que não é para o caso em tela, eis que a própria Licença Municipal (Parecer Técnico nº064-02/2020) 
descreve que a atividade é de médio porte e de médio impacto ambiental.

Sustenta, também, que a licença não respeitou o Plano Diretor Municipal, eis que houve au-
sência total da participação popular e da promoção da publicidade, pois não se procedeu a apresen-
tação do projeto no CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE e no CONCIDADES, muito 
menos com a devida votação de seus conselheiros.

Pretexta que não há o devido barramento dos ventos, além de que a drenagem pluvial que ali-
menta os afluentes para o Rio Buranhém serão severamente reduzidas, isso devido ao grande espaço 
ocupado com impermeabilização do solo, devido à construção dos mercados.

Defende que o local está a menos de 200 m de um manguezal e a 300 do leito do rio Bura-
nhém, sendo que qualquer acidente no sistema de tratamento de efluentes despejaria nos ecossistemas 
citados grande carga de resíduos sanitários, ocasionando um impacto de grandes proporções, vez que 
não há no empreendimento nenhum plano de emergência em caso de acidentes ou em caso de falha 
no sistema único de tratamento.

Alega, também, a ausência de plano emergencial para controle de incêndio florestal, bem 
como projeto de regaste da flora.

Ao final, requereu a manutenção da Decisão Agravada, aplicando-se, ainda a súmula 618 do STJ.
O Agravado informa que “diante da quantidade de Agravos de instrumentos manejados con-

tra a mesma decisão, por um lapso fora enviada a contraminuta ao Agravo equivocado, sendo que a 
contraminuta apresentada neste feito pertence ao Agravo de Instrumento manejado pelo Município 
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de Porto Seguro, AI nº 8015634-84.2020.8.05.0000 e não a este do INEMA,” nos termos da petição 
de ID 8281679, p. 28. Juntando novas contrarrazões (ID 8363576, p. 30).

Em suas novas contrarrazões, ratifica o conteúdo da anterior e acrescenta que: a Agravante 
não juntou nenhum documento relativo ao processo licenciatório; não juntou a comprovação do cum-
primento de nenhuma das condicionantes da licença; não juntou o comprovante do registro da área 
que teria que ser dada como compensação ambiental, (a empreendedora pode dispor livremente da 
mesma e os prazos já se ultrapassaram, tanto para a primeira área, quanto para a segunda).

Por fim, pugna pelo não provimento do recuso e que seja o presente apensado aos Agravos AI 
8015634-84.2020.8.05.0000 e AI 8013127-53.2020.8.05.0000, pois, ambos, relativos a mesma decisão 
monocrática.

Instada a se manfiestar a Procuradoria de Justiça opinou por diligência, após retorno dos autos 
para deliberação, consoante parecer de nº 6239/2020 (ID 9012984, p. 36.)

Por Decisão (ID 9094461, p. 37) o Desembargador Maurício Kertzman Szporer deu-se por 
suspeito, por motivo de foro íntimo.

A Procuradoria de Justiça, em pronunciamento, (ID 9609842, p. 41) opinou por nova diligência.
O recurso foi redistribuído, por sorteio, à Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho 

(ID 9634360, p. 42) que, por Despacho (ID 9702983, p. 43), determinou a intimação da Agravante, 
bem como as partes para tomarem conhecimento da Decisão de ID 9094461 e após, retornar à Douta 
Procuradoria de Justiça.

O Agravado requereu a decretação da confissão e revelia do Agravante ante a ausência de 
manifestação, nos termos da petição de ID 9918110, p. 47.

A Procuradoria de Justiça opinou pela remessa dos autos à eminente Desembargadora Lígia Maria 
Ramos Cunha Lima, por ser preventa, nos termos do pronunciamento de nº 9053/2020 (ID 10600564, p. 50)

Por Decisão (ID 10737534, p. 51) a Desembargadora Maria de Fátima Silva Carvalho deter-
minou a distribuição por prevenção que assim foi feito para a Desembargadora Lígia Maria Ramos 
Cunha Lima, nos termos da Certidão de ID 11749231, p.57, que determinou o envio ao Ministério 
Público, nos termos do Despacho de ID 11832869, p. 58.

Instado a se manifestar, o Parquet ofertou Parecer nº. 9296/2020 (ID 12474857, p. 62), opinan-
do “pelo IMPROVIMENTO do recurso, mantendo-se a decisão vergastada em todos os seus termos.”

O recurso foi distribuído, por prevenção, para a Relatoria da Desembargadora Lígia Maria 
Ramos Cunha Lima. Contudo, em razão do afastamento da referida Magistrada, fui convocada para 
substituí-la, conforme Decreto Judiciário nº 911/2020, disponibilizado no DJe de 14/12/2020, publica-
do no dia 15/12/2020.

VOTO

Como mencionado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTI-
TUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS – INEMA contra decisão que, nos 
autos da Ação Popular nº 8001071-64.2020.8.05.0201, movida por OSIRIS RAMIRO DE BAR-
ROS em desfavor do Agravante, de HIYAM CHAFIC HALABI e do MUNICÍPIO DE POR-
TO SEGURO, concedeu a medida liminar para embargar de imediato a obra objeto da lide e a 
supressão de vegetação, suspendendo a licença de implantação expedida pelo Município de Porto 
Seguro, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de sua majoração 
(id.54282440, dos autos de origem).

O Recurso é tempestivo e atende, ainda, aos demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade, devendo ser conhecido.
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De início, importante informar que em face da decisão agravada foram interpostos 03 (três) 
Agravos de Instrumento, quais sejam, nº.s 8013127-53.2020.8.05.0000, 8015876-43.2020.8.05.0000 e 
8015634-84.2020.8.05.0000, já tendo este último sido julgado, com a seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO POPULAR. DIREITO CONSTITUCIONAL, 
AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONSTRUÇÃO DE SUPERMER-
CADO EM VEGETAÇÃO PERTENCENTE A MATA ATLÂNTICA. VIZINHANÇA COM ÁREAS 
DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL. LICENÇA PARA ATIVIDADES DE IMPACTO AMBIENTAL 
DE PEQUENO PORTE. IRREGULARIDADES VERIFICADAS. CONSTATADO IMPACTO AM-
BIENTAL DE MÉDIO PORTE. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL. EXISTÊNCIA DE DÚ-
VIDA RAZOÁVEL E POSSIBILIDADE CONCRETA DE DANO AMBIENTAL SENSÍVEL. NE-
CESSIDADE DE PARALISAÇÃO DAS OBRAS. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Analisando os documentos nos autos de origem, encontra-se um Parecer Técnico expedido pelo INEMA, 
onde se atesta que o corte vegetal implicará na supressão de uma área de 26.583,52 m²,classificada como 
“bioma Mata Atlântica, cujas características são de Floresta ombrófila densa, com cobertura vegetal bem 
fragmentada de Mata Atlântica apresentando vegetação em recuperação nos estágios inicial e médio de re-
generação”, possuindo “nascentes e córregos margeados pelas matas que formam as APP (Rio Buranhem)”.
Tais dados, se cotejados com a previsão dos arts. 9º, II e 19, §14 e §15 do Plano Diretor do Município de 
Porto Seguro, permitem concluir que, in casu, “trata-se de empreendimento de médio porte e de médio 
potencial degradador”, como acertadamente concluiu o Ministério Público em seu Parecer.
A Licença de Implantação autoriza a prática de “atividade de pequeno impacto ambiental”, muito em-
bora, conforme se detectou acima, a obra em testilha implicará num impacto ambiental de médio porte, 
o qual enseja aplicação de medidas ambientais mais protetivas e estudos técnicos mais elaborados que 
não foram carreados aos autos pela Agravante, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório 
que lhe cabia, por força da Súmula nº 618 do STJ.
Tais fatos indubitavelmente pesam a favor das alegações do Autor/Agravado e, a corroborar com isso, 
também não se pode olvidar que a maciça maioria dos princípios regentes do Direito Ambiental - 
prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, equilíbrio ecológico, vedação do retrocesso am-
biental e in dubio pro natura - apontam no sentido da paralisação das obras, uma vez que, insista-se, o 
conjunto probatório dos autos revelou que se está diante de uma possibilidade razoavelmente concreta 
de sensível dano ambiental, que possivelmente poderá vir a implicar em perda de valiosa vegetação 
pertencente a Mata Atlântica, de difícil restauração futura.
Assim, uma vez constatados fortes indícios de irregularidades quanto ao licenciamento ambiental, a 
jurisprudência pátria vem entendendo que, em tais situações, encontram-se presentes a probabilidade 
do direito e o perigo de dano necessários para que a licença suspensa, com a consequente e imediata 
necessidade de paralisação das obras que ocasionam a supressão aparentemente indevida da vegeta-
ção, razão pela qual, ao menos neste juízo prima facie, tem-se por escorreita a Decisão Agravada, de 
modo que sua manutenção é medida que se impõe.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Oportuno registrar o que o Agravo de Instrumento citado já teve o seu mérito apreciado, ante-
riormente, pelo fato de se encontrar maduro para julgamento antes dos demais, o que não caracteriza 
nulidade, por manifesta ausência de decisões conflitantes, como se verá adiante.

Outrossim, não se pode perder de vista que o presente pronunciamento judicial é assentado 
apenas numa cognição não exauriente, de modo que, por se tratar de recurso interposto contra medida 
liminar, cabe ao Juízo de 2º Grau tão somente verificar se estão presentes os requisitos autorizadores 
da medida, quais sejam, periculum in mora e fumus boni iuris, de modo a evitar o julgamento indevi-
do de questões ainda não apreciadas pelo Órgão a quo, sob pena de supressão de instância.

Feitas essas considerações iniciais, passo ao julgamento do presente Agravo de instrumento 
(8015876-43.2020.8.05.0000), pautado juntamente com o de nº. 8013127-53.2020.8.05.0000.

Preliminarmente, quanto a arguição do Agravante de que não cabe concessão de tutela satis-
fativa, esta não merece prosperar.
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Isso porque, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o art. 1º, 
§3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que “não será cabível medida liminar contra o Poder 
Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação”, diz respeito às liminares satisfativas ir-
reversíveis, ou seja, aquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status 
quo ante, em caso de sua revogação, circunstância que não se revela no caso em tela, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTE-
LA. DEFERIMENTO CONTRA O PODER PÚBLICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO DOS REQUI-
SITOS CONCESSIVOS DA MEDIDA LIMINAR. INVIABILIDADE. QUESTÃO ENFRENTADA 
PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚ-
MULA 7 DO STJ. PRECEDENTES. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a 
alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz sem a demonstração objetiva dos pontos omitidos pelo 
acórdão recorrido, individualizando o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão supostamente 
ocorridos, bem como sua relevância para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência 
da Súmula 284/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudencial consolidada de que a 
verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória 
dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato, e não de direito, sendo sua análise defesa em recurso 
especial. Incidência, portanto, da Súmula 7 do STJ. 3. Também é orientação pacífica desta Corte de 
que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar con-
tra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito “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 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albi-
no Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007), circunstância que não se revela presente na espécie. 
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 785407 RJ 2015/0239223-2, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de 
Julgamento: 11/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

No mérito, a pretensão do Agravante consiste em afastar a cominação da multa por descum-
primento, bem como o provimento do recurso para revogar a decisão agravada que deferiu a tutela de 
urgência pleiteada pelo Recorrido.

Assim, o cerne da controvérsia consiste em perquirir acerca da regularidade ou não das Li-
cenças Ambientais por meio das quais HIYAM CHAFIC HALABI, réu da Ação Popular de origem, 
lastreia seu direito de construir um hipermercado em área com vegetação de Mata Atlântica, locali-
zada do Município de Porto Seguro.

Cediço que a construção de qualquer empreendimento em área florestal necessariamente impli-
ca, em algum grau, na supressão da vegetação do espaço no qual serão realizadas as obras, razão pela 
qual – por mais que sejam necessários para a construção de estabelecimentos comerciais que exercem 
funções sociais na geração de empregos e fomento da economia – esses processos devem ser cuidadosa-
mente analisados à luz da proteção que o ordenamento jurídico busca conferir ao meio ambiente.

Com efeito, a proteção ao meio ambiente foi atribuída à União, aos Estados, ao Distrito Fede-
ral e aos Municípios, seja no âmbito administrativo através da competência comum (art. 23, VI, CF), 
seja no âmbito legislativo através da competência concorrente (art. 24, VI c/c art. 30, II, CF).

Neste contexto é que a Constituição Federal, em seu art. 225, assegura a todos o direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito esse considerado transgeracional, justamente por 
ser uma riqueza natural que tende a se perpetuar no tempo, devendo ser protegido da ação humana 
que indevidamente o suprime. Por essa razão é que se exige, antes de haver qualquer supressão de ve-
getação, estudo prévio do impacto ambiental que aquela obra irá causar, conforme preconiza o inciso 
IV do aludido dispositivo constitucional, senão vejamos:
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Constituição Federal
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
(...)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de signifi-
cativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade.

Pela leitura do referido dispositivo constitucional observa-se que toda atividade econômica 
que intervenha no meio ambiente deve apresentar ao órgão público licenciador, para fins de licencia-
mento ambiental, prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA), que será analisado e servirá de base 
para aferir se a atividade é causadora de significativo potencial degradador.

As diretrizes para execução do licenciamento ambiental constam da Lei Federal nº. 6.938/81 e 
da Resolução do CONAMA nº. 001/86 e 237/97.

No âmbito do Estado da Bahia, a matéria é regida pela Lei Estadual nº. 14.024/12, cujos arts. 
98 e 99, preveem expressamente que a implantação de empreendimentos e atividades que utilizem 
recursos ambientais, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, de-
penderão de prévio licenciamento, o qual compreende, além da avaliação de impactos ambientais, a 
outorga de direito de uso de recursos hídricos, a autorização para supressão de vegetação, a anuência 
do órgão gestor da unidade de conservação e demais atos associados.

No caso em tela, conquanto tenha sido colacionado aos autos a Licença Ambiental de Apro-
vação (id.53867619, fl. 04, dos autos de origem), bem como a Licença de Implantação (id.53867615, 
dos autos originários) –, concedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cujo objeto é a 
obra de construção de um “Comércio Varejista de Mercadoria, em uma área total de 30,05 hectares 
e área total construída de 11.258,45 m², com taxa de ocupação de 3,0%, localizado na Avenida Adno 
Musser, Km 25, Vila Verde (...)” –, constata-se haver indícios de que os referidos atos administrativos 
foram lastreados em informações equivocadas, senão vejamos.

Com efeito, da análise dos documentos constantes destes autos e do caderno processual de 
origem, observa-se que a Renovação da Licença de Implantação fora concedida com base em “Estu-
do Ambiental para Atividades de Pequeno Impacto Ambiental” (id.53867615, fl.05 e id.53867624, 
fls.07/19, dos autos originários), quando, na verdade, a obra objeto da lide é de médio porte e implicará 
num impacto de ambiental de médio potencial degradador, conforme o próprio Parecer Técnico nº. 
064-2/2020 (id.60150774, fl.03, do processo de origem) que acompanha o ato administrativo.

Inclusive, como bem pontuado no Parecer Ministerial ofertado nos autos de origem 
(id.54255331), os Requeridos incorreram em irregularidade desde o requerimento inicial da licença 
de implantação. Isso porque o documento de id.53867624, fls.05/06 (daqueles autos), evidencia que 
fora formulado pedido de Licença Simplificada, a qual é destinada tão somente para empreendimen-
tos ou atividades que possuem pequeno potencial degradador, conforme disposto no art. 35, I, da Lei 
nº. 619/05 (Código de Meio Ambiente do Município de Porto Seguro), que não é o caso da obra objeto 
da lide, conforme discorrido acima.

Outrossim, o próprio Parecer Técnico expedido pelo INEMA (id.58179982, fls. 161/168, 
dos autos de origem) indica que a implantação do empreendimento implicará na supressão de 
uma área de 26.583,52 m², a qual se encontra inserida no chamado “bioma Mata Atlântica”, cujas 
características são de “Floresta ombrófila densa, com cobertura vegetal bem fragmentada de 
Mata Atlântica apresentando vegetação em recuperação nos estágios inicial e médio de rege-
neração”, possuindo “nascentes e córregos margeados pelas matas que formam as APP (Rio 
Buranhem)” (fl.03).
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Nesse contexto, como bem pontuado no Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (id.12474857), 
a obra em questão “enseja a devastação de grande área de Mata Atlântica, sem embargo da ausência 
dos estudos técnicos necessários, bem que o imóvel em análise está situado a poucos metros de uma 
Área de Preservação Permanente – APP, de modo que eventual reversão da liminar concedida pelo 
Juízo primevo ensejará a impossibilidade de reparação da vegetação suprimida, acarretando grave 
dano ambiental”. 

Ademais, conquanto o Agravante tenha defendido com veemência que jamais se olvidou de 
exigir todos os requisitos impostos pela legislação específica aplicável aos requerimentos de Autori-
zação de Supressão de Vegetação, deixou de rebater o principal argumento que ensejou o deferimento 
da liminar, qual seja, as irregularidades constantes da Licença Ambiental de Implantação, ônus que 
lhe incumbia, por força da Súmula nº 618 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a inversão 
do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

Tais fatos, indubitavelmente, pesam a favor das alegações do Autor/Agravado e, a corrobo-
rar com isso, também não se pode olvidar que a maciça maioria dos princípios regentes do Direito 
Ambiental – prevenção, precaução, desenvolvimento sustentável, equilíbrio ecológico, vedação do 
retrocesso ambiental e in dubio pro natura – apontam no sentido da paralisação das obras, uma vez 
que, insista-se, o conjunto probatório dos autos revelou que se está diante de uma possibilidade razoa-
velmente concreta de sensível dano ambiental, que, possivelmente, poderá vir a implicar em perda de 
valiosa vegetação pertencente à Mata Atlântica, de difícil restauração futura.

Assim sendo, uma vez constatados fortes indícios de irregularidades quanto ao licenciamento 
ambiental, a jurisprudência pátria vem entendendo que, em tais situações, encontram-se presentes a 
probabilidade do direito e o perigo de dano necessários para que a licença seja suspensa, com a con-
sequente e imediata necessidade de paralisação das obras que ocasionam a supressão aparentemente 
indevida da vegetação. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE UR-
GÊNCIA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUTORIZAÇÃO DE CORTE DE ÁRVORES. IRRE-
GULARIDADES DEMONSTRADAS. SUPRESSÃO DA VEGETAÇÃO. PRESENTE A PROBABI-
LIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. SUSPENSA A LICENÇA.
1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos suficientes que atestem a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do CPC.
2. Possível a suspensão, até julgamento final da ação, de procedimentos administrativos de licencia-
mento ambiental e autorizações de corte de árvores, quando demonstradas prováveis irregularidades 
nas medidas adotadas, para evitar-se a supressão de vegetação, garantir a realização de perícia e a 
eficácia da decisão judicial, acaso procedente a demanda.
(TRF-4 - AG: 50330337720194040000 5033033-77.2019.4.04.0000, Relator: ROGERIO FAVRETO, 
T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 26/11/2019). (Grifou-se).

Inclusive, este Tribunal de Justiça já tratou da matéria em caso análogo ao dos autos, vejamos:

AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES DE 
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AFASTADAS. IMINÊNCIA DE DANOS AMBIENTAIS IR-
REVERSÍVEIS. INTERRUPÇÃO DA OBRA. SUPOSTOS VÍCIOS NA LICENÇA AMBIENTAL.
O art. 129, inciso III, da Constituição da República é claro ao estabelecer a legitimidade do Ministério 
Público na defesa do Meio Ambiente, bem como aos termos do artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85, 
que confere iniciativa de ação para resguardar os interesses difusos e coletivos e, ainda, o artigo 14, § 
1º, da Lei Federal nº 6.938/81. Também não prospera a arguição de ilegitimidade passiva do Agravante, 
vez que responsável pelo empreendimento imobiliário. Preliminares afastadas.
Afigura-se justificada a aplicação do princípio da precaução no sentido de manter a liminar que deter-
minou a interrupção de obra em empreendimento que alicerça-se em licença ambiental supostamente 
eivada de vícios.
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Na tutela do meio ambiente não se pode aguardar a ocorrência do dano, principalmente porque os 
mecanismos da tutela de reparação, muitas vezes, não são aptos a possibilitar a recuperação do meio-
-ambiente pós-degradação.
Dada a magnitude do empreendimento e a irreversibilidade de eventuais danos ambientais causados 
se o empreendimento for implantado sem as devidas cautelas, imperioso aguardar a finalização da 
instrução processual da Ação Civil Pública para concluir de forma mais segura quanto à observância 
da legislação e acerca do baixo ou adequado impacto ambiental do empreendimento.
(Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 0020715-58.2017.8.05.0000, Relator(a): LISBE-
TE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 16/10/2018)

No que diz respeito à argumentação do Agravante de que o arbitramento de astreintes lhe 
causa dano irreparável e de difícil reparação, não prospera, eis que desnecessários maiores esforços 
hermenêuticos para perceber que o legislador em momento algum ressalvou que as astreintes não 
podem ser fixadas em desfavor da Fazenda Pública, ao contrário do que o Agravante alega em sua de-
fesa. E não pode o Judiciário criar esse tipo de óbice onde o legislador não o fez, do contrário ter-se-ia 
a ocorrência de usurpação de competência legislativa, expediente vedado pela Separação de Poderes 
constitucionalmente prevista.

Não por acaso o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é cabível a 
fixação de astreintes contra a Fazenda Pública, conforme se afere no precedente abaixo ementado:

APLICAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DOS 
EFEITOS DA TUTELA. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. VALOR EXORBITANTE. CONHE-
CIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL PARA REDUÇÃO DO VALOR FIXADO.
(...)
II – A jurisprudência desta Corte admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública.
(...).
(STJ – AREsp: 1017148 SP 2016/0301141-4, Relator(a): Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de 
Julgamento: 21/02/2019, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2019).
(Grifou-se).

Neste sentido é a jurisprudência deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNA-
ÇÃO À EXECUÇÃO DE ASTREINTE. CONVOCAÇÃO PROVISÓRIA DO IMPETRANTE E 
MANUTENÇÃO DO TERMO SUB JUDICE NOS REGISTROS, MESMO APÓS ACÓRDÃO CON-
FIRMANDO A LIMINAR. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA FIXA-
DA COM BASE NA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. JUROS DE 
MORA. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA. IGP-
-M (FGV) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SUBSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO 
IPCA-E. PRECEDENTE DO STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À 
EXECUÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
(Classe: Cumprimento de Sentença, Número do Processo: 0025198-68.2016.8.05.0000/50000, Rela-
tor(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Publicado em: 29/10/2020).
(Grifou-se).

Convém asseverar, outrossim, que a periodicidade e o importe da astreintes arbitrada poderá 
ser objeto, a qualquer tempo, de revisão pelo Juízo a quo após análise do caso concreto nos exatos 
termos do vigente parágrafo 1º, art. 537, do CPC.

Ademais, a referida multa só será aplicada em caso de descumprimento pelo Agravante da de-
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cisão a quo, de modo que se este efetivar a sua obrigação, nos termos do comando recorrido, não lhe 
será cobrado ou exigido qualquer valor. Assim sendo, resta claro o cabimento das astreintes in casu.

Destarte, ao menos nesse momento processual, a situação fática narrada, aliada ao acervo 
probatório até então carreado aos autos, indicam ter havido irregularidades no procedimento admi-
nistrativo de licenciamento ambiental, no tocante à classificação do empreendimento. Assim, tendo 
sido aferida a presença cumulativa dos requisitos legais que autorizam a concessão da medida liminar, 
tem-se por escorreita a decisão agravada, de modo que a sua manutenção é medida que se impõe.

Assim, com fulcro em toda a fundamentação retro e substanciado no parecer do Ministério 
Público, VOTO no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento 
interposto, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0004218-60.2008.8.05.0201. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. 
Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Julgado em 19/04/2022). 

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO AMBIENTAL. DIREI-
TO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR. CERCEA-
MENTO DE DEFESA. ABANDONO PROCESSUAL. REJEITADAS. MÉRITO. 
ATIVIDADE CLANDESTINA DE ABATE DE ANIMAIS. COMERCIALIZAÇÃO 
DE CARNE EM DESACORDO COM AS NORMAS REGULAMENTARES. SUS-
TENTADA FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. NÃO OCORRÊN-
CIA. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO PELOS 
DANOS MATERIAIS E MORAIS. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR DA-
NOS MORAIS COLETIVOS. VALOR EXORBITANTE ARBITRADO A TÍTU-
LO DE INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO DEVIDA. APELO PROVIDO EM PARTE.
O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de suposto cerce-
amento de defesa, alegando abandono processual e injustificada ausência do Parquet 
na audiência instrução. Neste ponto o apelante não demonstrou de modo claro o pre-
juízo sofrido com tal procedimento. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta 
Corte e no STJ, a declaração de nulidade do julgamento exige ao interessado demons-
trar o prejuízo, o que não ocorreu in casu.
Afasta-se a alegação de abandono da causa, uma vez que a parte Autora diversas vezes 
demonstrou interesse no andamento do feito. Ademais, cumpre ressaltar que caso fosse 
necessário a decretação da extinção do feito por abandono de causa, seria imprescindí-
vel a intimação pessoal da parte nos moldes do art. 485, § 1º do CPC.
O princípio da instrumentalidade das formas traduz-se na afirmação de que embora as 
formalidades devam ser respeitadas, não se invalida ato que, embora afastado do mo-
delo legal, tenha atingido seu objetivo, vale dizer, realizado sua função. No caso, uma 
vez devidamente notificado o promotor de justiça e intimado o patrono do réu, não 
constitui nulidade a realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença 
do presentante do parquet, em face do que dispõem as normas do 362, §1º e 2 º § do 
CPC, aplicável à espécie.
No mérito, análise criteriosa dos elementos probatórios realizada acima permite con-
cluir que a prova documental apresentada pelo Autor é suficiente para demonstrar a 
conduta do réu e o efetivo dano ambiental, notadamente o relatório de interdição de ID 
nº 19089771 elaborado pelos Fiscais Agropecuários/Médicos Veterinários da ADAB, 
que não deixa dúvida do dano ambiental havido em razão do matadouro clandestino.
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Apesar das provas documentais terem sido produzidas em sede de inquérito civil, resta 
inconteste a sua validade a vista que foi oportunizado o contraditório, com a participa-
ção de todas as partes interessadas.
Nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da República, as condutas e atividades le-
sivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções 
penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causa-
dos, ou seja, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, de acordo com o que 
a doutrina denominou de teoria do risco integral. Assim, caberia ao Apelante provar 
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apontado pelo 
autor, no entanto, em matéria de defesa, limitou-se de forma genérica a informar que 
as atividades dos ilegais do matadouro suspenderam-se após a interdição pela Agência 
Reguladora de Defesa Agropecuária – ADAB.
O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que possível regularização da área, 
licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza 
ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo.
Desta forma, correto o entendimento do julgador primevo que delegou à fase de liqui-
dação a avaliação acerca da obrigação de fazer, referente à recuperação da área degra-
dada, bem como qual valor do dano material a ser ressarcido pelo recorrente.
No que tange a alegação da impossibilidade de cumulação das obrigações de não fazer 
e pagar, a jurisprudência do STJ é assente que “a cumulação de obrigação de fazer, de 
não fazer e pagar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo 
dano moral coletivo, em vez de considerar lesão específica já ecologicamente restaura-
da ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mes-
mo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, 
irreparável ou intangível.
O dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo cons-
cientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a 
um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano moral coletivo ambiental atinge 
direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a demonstração de 
que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado.
Por outro lado, no que diz respeito aos parâmetros utilizados para o arbitramento do 
valor indenização, por se tratar de hipótese de dano moral coletivo, há que se atentar às 
peculiaridades da responsabilidade civil no cotejo aos direitos transindividuais.
No caso concreto, o abate clandestino e a comercialização de quantidade expressiva de 
produtos alimentícios de origem animal sem prévia inspeção sanitária oficial traduzem 
alto grau de periculosidade à saúde pública, sobretudo quando já existe a certeza de 
se tratar de produto impróprio para o consumo, a presença do dano moral coletivo é 
evidente, sendo a respectiva responsabilização, por sua vez, inafastável.
Contudo, o valor requerido pelo autor da ação, e concedido pelo juízo de primeiro 
grau, revela-se excessivo, utilizando-se como parâmetro casos semelhantes já aprecia-
dos por outros tribunais.
Por tais razões, merece acolhimento parcial o recurso, para que seja reduzido o valor 
fixado a título de danos morais coletivos.
Ademais, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento da-
noso nas hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente 
ambiental. A correção monetária, por sua vez, deve incidir desde o arbitramento 
(Súmula nº 362, STJ).
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004218-60.2008.8.05.0201, em que 
figuram como Apelante JERONYMO LIZARDO GOMES DE LIMA, e, Apelado, o Ministério 
Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, 
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO para reformar a sentença somente no capítulo re-
ferente à condenação do acionado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos,  fi-
xando-a na quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acompanhado de juros moratórios a partir do 
evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento, mantendo a sentença recorrida em todos 
os demais termos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por JERONYMO LIZARDO GOMES DE LIMA, em face da 
sentença de ID 19089923, exarada pelo juízo da 1ª Vara dos feitos de Relação de Consumo, Cível e 
Comercial de Porto Seguro, que julgou procedente a ação acolhendo os pedidos constantes nas alíneas 
“a” “b”, “c” e “d” da exordial, in verbis:

a) determinar, em caráter definitivo, o fechamento do matadouro até que o mesmo passe por reformas 
necessárias a sua adequação às normas higiênico-sanitárias bem como ambientais, as quais deverão 
preceder de laudo de aprovação da ADAB;
b) condenar o demandado ao pagamento de indenização por danos morais difusos decorrentes dos 
fatos narrados, em montante a ser fixado por esse Juízo de acordo com a gravidade da lesão, a qual 
poderá ser apurada por meio de laudo de constatação a ser confeccionado pelo IBAMA, cujo valor 
será revertido para o fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/1985;
c) condenar o Demandado no pagamento do passivo ambiental, em face do período em que despe-
jou, sem qualquer tratamento – desde o início do funcionamento até a data da efetiva interdição do 
estabelecimento, os efluentes líquidos e sólidos do matadouro clandestino, diretamente na região, no 
montante equivalente a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), valor que deverá ser revertido ao Fundo 
Nacional do Meio Ambiente ou ao Fundo Nacional de Direitos Lesados;
d) condenar o demandado a recuperar a região degradada pela sua atividade contratando, para tan-
to, empresa especializada em consultoria ambiental, viabilizando integral correção do local, sob pena 
de multa a ser fixada por esse Douto Juízo.

Em suas razões recursais, apresentadas no ID 19089936, o apelante suscita, inicialmente, 
preliminar de nulidade por abandono processual e ausência injustificada na audiência instrução, sus-
tentando em síntese, que a parte autora abandonou o processo por período superior a 7 (sete) anos, 
não promovendo os atos que lhe incumbia, mesmo quando devidamente notificada. Prosseguindo, 
argumenta que apresentou diversos documentos comprobatórios, sendo que nenhum deles foi con-
testado pelo Ministério Público, entendendo, portanto, tratar-se de abandono processual. Na mesma 
esteira salienta que na audiência de instrução realizada, não houve comparecimento do presentante 
do Ministério Público, tampouco colheu-se o depoimento pessoal do Apelante e a oitiva das testemu-
nhas indicadas pelo Parquet. Por fim aduz ser inegável o abandono da causa pelo Parquet, o que teria 
prejudicado sobremaneira o julgamento da ação pelo julgador de piso.

No mérito, manifesta-se pela inexistência de dano ambiental a ser reparado, entendendo in-
clusive, que descabe a cumulação das condenações em obrigação de fazer – cessação definitiva das 
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atividades e a recuperar a região degradada com a contratação de empresa especializada em con-
sultoria ambiental - e ao pagamento de indenização pelo passivo ambiental em razão do período em 
que despejou efluentes líquidos e sólidos na região. Requereu subsidiariamente, caso a sentença seja 
mantida, que o valor da condenação pecuniária fosse minorado a patamar justo e suficiente para 
eventual complementação do processo de regeneração. Outrossim, sustenta pela impossibilidade de 
condenação do Apelante por danos morais coletivos por considerar que a área afetada está em pleno 
processo de regeneração, o que descaberia, em tese, a condenação refutada ante a ausência de lesão ao 
bem jurídico tutelado. Ademais, registra que a inexistência de qualquer apuração mínima ou memória 
de cálculo na fixação da condenação por dano ambiental coletivo impossibilita o contraditório e ampla 
defesa e, em caráter subsidiário, pugna minoração do valor da condenação em danos morais coletivos 
para patamar justo e suficiente para eventual compensação pelo dano moral extrapatrimonial. Por tais 
razões, requer o provimento do recurso.

O Ministério Público atuante no primeiro grau de jurisdição não apresentou contrarrazões, 
consoante demonstra a certidão de ID 9089943. 

A Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou o parecer de ID 24027974, opinando pelo 
não provimento do recurso.

VOTO

Cuida-se de apelação que visa a reforma da sentença que julgou procedente a ação civil públi-
ca para acolher os pedidos do autor constantes nas alíneas: I) “a” e “d”, essa com prazo de 30 dias a 
contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00; II) “b” (mediante liquidação 
de sentença conforme narrado naquele pedido) e “c”, também mediante liquidação de sentença para 
se apurar tal valor.

Defiro o pedido de gratuidade apresentado pelo Apelante no ID Nº 19089936.
O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de suposto cerceamento 

de defesa, alegando abandono processual e injustificada ausência do Parquet na audiência de instrução.
Neste ponto o apelante não demonstrou, de modo claro, o prejuízo sofrido com tal procedi-

mento. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte e no STJ, a declaração de nulidade do 
julgamento exige ao interessado demonstrar o prejuízo, o que não ocorreu in casu.

No que tange às nulidades processuais, o entendimento do STJ orienta-se pelo chamado prin-
cípio do prejuízo, não se anulando o ato processual que não tenha causado prejuízo efetivo à parte, 
conforme se observa pelo seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CUMPRIMEN-
TO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITORIA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. INCIDÊNCIA DA TEO-
RIA DA APARÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE REJEI-
TADA. 1. Vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, com base na teoria 
da aparência, considera-se válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, 
é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à ine-
xistência de poderes de representação em juízo. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem iterativamente 
assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende da necessidade de efetiva de-
monstração de prejuízo da parte interessada. 3. Não apresentação pela parte agravante de argumentos 
novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.(STJ - AREsp: 1923034 
SP 2021/0192402-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 22/09/2021) 

Concernente a alegação de abandono da causa pelo Autor, também não merece guarida o 
argumento do Apelante, uma vez que a parte Autora diversas vezes demonstrou interesse no an-
damento do feito. Ademais, cumpre ressaltar que caso fosse necessária a decretação da extinção 
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do feito por abandono de causa, seria imprescindível a intimação pessoal da parte nos moldes do 
art. 485, § 1º do CPC.

Saliente-se, por oportuno, que o princípio da instrumentalidade das formas traduz-se na afir-
mação de que embora as formalidades devam ser respeitadas, não se invalida ato que, embora afasta-
do do modelo legal, tenha atingido seu objetivo, vale dizer, realizado sua função.

No caso, uma vez devidamente notificado o promotor de justiça e intimado o patrono do réu, 
não constitui nulidade a realização da audiência de instrução e julgamento sem a presença do presen-
tante do parquet, em face do que dispõem as normas do 362, §1º e 2 º § do CPC, aplicável à espécie.

De outro modo seria, contudo, se não houvesse a intimação do órgão do Ministerial, o que 
ensejaria a nulidade do ato. É o que preconiza o artigo 278 do CPC. Em outras palavras, o Ministério 
Público precisa tomar ciência da realização de determinado ato processual, vez que a simples au-
sência em audiência de instrução e julgamento, quando devidamente intimado, não tem o condão de 
macular o processo de vício insanável.

Por tais razões, rejeita-se as preliminares e passa-se ao exame meritório do processo.
Na origem, trata-se ação civil pública com pedido liminar ajuizada pelo Ministério Público, 

referente às atividades clandestinas de abate de animais na propriedade de Jeronymo Lizardo Gomes 
de Lima, em desacordo com as normas sanitárias aplicáveis à espécie. A inicial aponta o matadouro 
clandestino como uma grande fonte de dano ambiental, agravada pela possibilidade de comercializa-
ção de carne em total desacordo com as normas regulamentares, vitimizando consumidores incautos, 
pessoas indeterminadas.

A cópia do Inquérito civil levado a efeito pelo Ministério Público encontra-se a partir da fl. 
15 do ID 19089769. Os documentos nele acostados, em especial o relatório de interdição, indica a 
ocorrência de dano ambiental.

Nos ID 19089800 e ID 19089801 constam a decisão do juízo primevo que deferiu o pedido 
liminar pleiteado, determinando, inclusive, a busca e apreensão dos instrumentos utilizados no aba-
tedouro clandestino.

A partir da fl. 52 do ID 19089812 consta a manifestação do réu à peça acusatória, impugnando 
de forma genérica os fatos narrados na inicial. Na mesma oportunidade, pugnou, em sede de prelimi-
nar, a extinção da ação sem resolução do mérito, aduzindo que as partes firmaram acordo no âmbito 
penal para o pagamento do valor de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais), o qual se aplicaria subsidia-
riamente a ação cível. No mérito, reserva-se a relatar que o abatedouro está desativado desde que foi 
lacrado pela ADAB em março de 2008 e a área encontra-se em processo de recuperação.

Em petição de fl. 67/69 dos ID 19089828 e ID 19089829, o Ministério Público refuta integral-
mente os argumentos apresentados pelo réu, lamentando, inclusive, que somente após 05(cinco) anos da 
liminar concedida é que houve o seu efetivo cumprimento. Manifestou-se ainda pelo prosseguimento do 
feito, requerendo a designação de audiência de instrução e apresentando o rol de testemunhas.

Em despacho colacionado no ID de nº 19089831, o Juízo de primeiro grau afastou a preliminar ar-
guida pelo réu, considerando que a transação penal não influencia na esfera cível, e em seguida determinou 
que o acionado manifestasse acerca da necessidade de prova oral a ser colhida em audiência de instrução.

O réu manifestou-se pela necessidade de prova oral em petição de ID 19089835.
Na audiência de instrução realizada em 03 de setembro de 2019, compareceu o réu, acompa-

nhado de advogado constituído, e a testemunha do réu Luciana Paiva Fick que prestou depoimento. 
Ausentou-se à assentada, todavia, o presentante do Ministério Público.

Em petição acostada no ID 19089922 o réu apresenta alegações finais, manifestando-se pela 
improcedência da ação.

O Juízo primevo, ao exarar a sentença de ID 19089923, consignou que a prova documental 
carreada aos autos evidencia a presença de atividades no local no ano de 2008, comprovando-se, 
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também, a clandestinidade e o completo desrespeito às normas de saúde pública e preservação do 
meio ambiente.

Análise criteriosa dos elementos probatórios realizada acima, permite concluir que a prova 
documental apresentada pelo Autor é suficiente para demonstrar a conduta do réu e o efetivo dano 
ambiental, notadamente o relatório de interdição de ID nº 19089771 elaborado pelos Fiscais Agrope-
cuários/Médicos Veterinários da ADAB, Dra. Andra de Santana Kraychete e Dr. Renival Soares de 
Almeida, que não deixa dúvida do dano ambiental havido em razão do matadouro clandestino. Nelas 
estão discriminadas de forma precisa que:

1 – O prédio onde se realiza o abate, de estrutura rústica, não possui condições mínimas de higiene 
para a realização dessa prática;
2 – As áreas circundantes não são pavimentadas, o que permite a formação de poeira;
3 – Ao redor do matadouro clandestino, há pocilgas e vários porcos criados a solto, que se alimentam 
de restos de bovinos (cabeças, mocotós, vísceras, orelhas e carcaças) jogados no pasto;
4 – Em uma das salas do prédio foram encontrados 3(três) tonéis repletos de sebos e tripas já em es-
tado de decomposição, apresentando larvas de moscas, atraindo uma grande quantidade de urubus, 
além de uma sala de salga de pele bovina, trancada com cadeado;
5 – Não há dependências apropriadas para os subprodutos como miúdos, vísceras, tripa, cabeça, 
bucharia, etc;
6 – Não há tratamento de esgoto e os resíduos de matança dos bovinos encontram-se espalhados por 
toda a área em volta do local de abate, o que torna o ambiente insalubre;
7 – A caneleta de resíduos do matadouro não foi projetada de modo a evitar danos ao meio ambiente;
8 – Faltam pias para lavagem das mãos de quem realiza o abate;
9 – O local para tratamento das vísceras é aberto e não apresenta paredes e piso adequado para esse 
tipo de procedimento;
10 – O tanque de água para limpeza das peças bovinas fica a céu aberto, sem qualquer tipo de trata-
mento, o que proporciona diferentes espécies de contaminação;
11 – Não há local apropriado para higienização e hidratação dos animais a serem abatidos;
12 – Não consta licença (de funcionamento ou ambiental) concedida por órgão ambiental municipal, 
estadual ou federal que autorize o funcionamento do abatedouro;
13 – Anotações de abates realizados em diferentes datas, nomes e telefones de prováveis clientes e 
lista com nomes, valores, configurando a existência de dados contábeis que podem comprovar a co-
mercialização de carnes.

Registre-se que, apesar das provas documentais terem sido produzidas em sede de inquérito 
civil, resta inconteste a sua validade haja vista que foi oportunizado o contraditório, com a participa-
ção de todas as partes interessadas.

Com efeito, o relatório de interdição apresentado é suficiente para suprir eventual prova oral reque-
rida pelo Apelante ou ainda a oitiva das testemunhas apresentadas em petição pelo Parquet, porquanto não 
existem motivos para duvidar da credibilidade e veracidade das informações lançadas, visto que assinado 
por representantes da Agência Estadual de Defesa Agropecuária- ADAB, de idoneidade não questionada.

 Cumpre lembrar que o art. 131 do CPC consagra o princípio do livre convencimento moti-
vado, segundo o qual o juiz é livre para apreciar as provas produzidas, bem como a necessidade de 
produção das que forem requeridas pelas partes, sendo-lhe lícito indeferir, fundamentadamente, na 
forma do art. 130 do CPC, as que reputar inúteis ou protelatórias.

Noutro giro, impende trazer à baila que nos termos do art. 225, § 3º, da Constituição da Re-
pública, as condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 
causados, ou seja, a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, de acordo com o que a doutrina 
denominou de teoria do risco integral.
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Registre-se que caberia ao Apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do apontado pelo autor, no entanto, em matéria de defesa, limitou-se de forma 
genérica a informar que as atividades dos ilegais do matadouro suspenderam-se após a interdição pela 
Agência Reguladora de Defesa Agropecuária - ADAB.

O recorrente busca defender que, desde a interrupção das atividades, no ano de 2008, até a 
presente data, a área já teria sido recuperada de forma natural, excluindo a sua responsabilidade de 
recuperar possíveis danos.

Após a prolação da sentença, o acionado acostou aos autos o plano de recuperação de ID 
19089927 e o laudo técnico de caracterização de dano ambiental de ID 19089939.

Ocorre que, em que pesem as alegações recursais, tais documentos não são capazes de ilidir 
a responsabilidade pelos danos causados, em primeiro lugar porque formulados unilateralmente pela 
parte interessada.

Ainda assim, a leitura do conteúdo dos relatórios apresentados permite concluir que, de fato, a 
realização da atividade clandestina de matadouro causou dano ambiental na região, sendo necessária 
a realização de atos de recuperação pelo proprietário, conforme consignado no Laudo Técnico de 
caracterização de dano ambiental (ID 19089939).

Acerca da matéria, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que possível regulariza-
ção da área, licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza 
ou sana, nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Veja-se o precedente 
relacionado ao caso:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. SÚMULA 284/
STF. DANO AMBIENTAL E DEVER DE INDENIZAR. DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA. 
SOLIDARIEDADE. LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. REEXAME DE FATOS E PRO-
VAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL COLETIVO. CABIMENTO. CRITÉRIO DO 
METRO QUADRADO OU HECTARE DEGRADADO. SÚMULA 126 DO STJ. ALÍNEA C. PREJU-
DICADA 1. Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado 
de Mato Grosso com o fito de condenar o ora recorrente a recuperar a área degradada e ressarcir 
dano ambiental material e moral coletivo. 2. A Corte de origem entendeu que ficou demonstrado nos 
autos que o recorrente desmatou área rural sem a devida autorização do IBAMA e que houve dano 
moral coletivo, existindo, portanto, o dever de indenizar. Rever tal conclusão demanda reexame dos 
fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado ao Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/
STJ. Licença ou autorização posterior ao dano ambiental causado não o legitima, regulariza ou sana, 
nem o expurga de ilicitude ou faz as vezes de salvo-conduto retroativo. Ademais, a responsabilidade 
civil objetiva, ilimitada e solidária pelo dano ambiental impõe-se não só ao proprietário mas também 
a qualquer um que, direta ou indiretamente, contribua, por ação ou omissão, para a degradação ou 
dela se beneficie, aí incluídos, em pé de igualdade, posseiro, arrendatário, empreiteiro, madeireiro, 
transportador ou terceiro sem vínculo jurídico com o bem móvel ou imóvel. 3. Quanto à possibilidade 
de arbitramento de danos morais coletivos, o acórdão estadual está de acordo com a jurisprudência 
do STJ, que reconhece o seu cabimento, sem necessidade de avaliação individual ou coletiva de so-
frimento. “O dano moral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, 
sendo desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal 
qual fosse um indivíduo isolado.” (REsp 1269494/MG, Rel.Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 
01/10/2013). Em casos de desmatamento, é correto que o juiz utilize, no arbitramento do dano moral 
coletivo, critério de metro quadrado ou hectare degradado (conforme o modo de comercialização de 
imóveis na área, p. ex., terrenos urbanos ou rurais) para, em seguida, após a totalização, chegar ao 
valor final a ser fixado. 4. Recurso Especial não provido.
(STJ - REsp: 1555220 MT 2015/0077945-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julga-
mento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2020)

Desta forma, correto o entendimento do julgador primevo que delegou à fase de liquidação a 
avaliação acerca da obrigação de fazer, referente à recuperação da área degradada, bem como qual 
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valor do dano material a ser ressarcido pelo recorrente. No mencionado procedimento, todas as partes 
interessadas poderão produzir as provas que entenderem cabíveis para permitir a avaliação da exten-
são do dano e os atos e valores necessários à sua integral recuperação. A liquidação, portanto, será 
o palco processual adequado para a valoração da documentação carreada aos autos pelo interessado.

Assim, comprovada a existência do dano ambiental - lançamento dos efluentes líquidos e só-
lidos do matadouro clandestino, diretamente na região até a data da efetiva interdição - e o nexo de 
causalidade, exsurge a obrigação de reparar, a teor do que preceitua o art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.

No que tange a alegação da impossibilidade de cumulação das obrigações de não fazer e 
pagar, a jurisprudência do STJ é assente que “a cumulação de obrigação de fazer, de não fazer e pa-
gar não configura bis in idem, porquanto a indenização, inclusive pelo dano moral coletivo, em vez 
de considerar lesão específica já ecologicamente restaurada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela 
do dano que, embora causada pelo mesmo comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos dele-
térios de cunho futuro, irreparável ou intangível.” Precedentes: REsp 1.328.753⁄MG, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3⁄2⁄2015; REsp 1.382.999⁄SC, Rel. Ministro Hum-
berto Martins, Segunda Turma, DJe de 18.9.2014; REsp 1.307.938⁄GO, Rel. Ministro Benedito 
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 16.9.2014; REsp 1.227.139⁄MG, Rel. Ministro Herman Ben-
jamin, Segunda Turma, DJe de 13.4.2012; REsp 1.115.555⁄MG, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, DJe de 23.2.2011.

É nesse sentido, inclusive, que se firmou a súmula 629 do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

Súmula 629: Quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à 
de não fazer cumulada com a de indenizar.

Ressalte-se que o dano ambiental possui uma classificação ambivalente, em outras palavras, 
pode recair tanto sobre o patrimônio coletivo - direitos difusos e coletivos - como, ainda que de forma 
reflexa, sobre o interesse dos particulares - direito individual e homogêneo.

No caso dos autos, houve agressão aos valores essenciais e inerentes à pessoa humana, com 
reflexos coletivos, especialmente com o farpeamento do direito garantido constitucionalmente a um 
meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Além do dano moral coletivo, decorrente da degradação ambiental, os documentos acostados 
aos autos, em especial as anotações de ID’s 19089787 e seguintes (não impugnadas pelo réu) com-
provam que Apelante introduziu no mercado de consumo os produtos oriundos do abatedouro supra-
citado e, ao fazê-lo, elevou o risco à saúde dos consumidores, causando à comunidade local de Porto 
Seguro e região dano coletivo.

O dano moral coletivo, segundo Carlos Alberto Bittar Filho, é:

“a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um 
determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo 
menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), ideal-
mente considerada, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: 
quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal 
como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova de cul-
pa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação.”
http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/30881-33349-1-PB.pdf)

Acrescente-se que, segundo o Superior Tribunal de Justiça “o dano moral coletivo surge dire-
tamente da ofensa ao direito ao meio ambiente equilibrado. Em determinadas hipóteses, reconhece-
-se que o dano moral decorre da simples violação do bem jurídico tutelado, sendo configurado pela 
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ofensa aos valores da pessoa humana. Prescinde-se, no caso, da dor ou padecimento (que são con-
sequência ou resultado da violação)” ( REsp 1.410.698/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 30/6/2015).

No mesmo sentido, entre tantos outros precedentes: “O dano ao meio ambiente, por ser bem 
público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de res-
guardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. O dano mo-
ral coletivo ambiental atinge direitos de personalidade do grupo massificado, sendo desnecessária a 
demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo 
isolado.” (REsp 1.269.494/MG , Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 1/10/2013).

Por outro lado, no que diz respeito aos parâmetros utilizados para o arbitramento do valor 
indenização, por se tratar de hipótese de dano moral coletivo, há que se atentar às peculiaridades da 
responsabilidade civil no cotejo aos direitos transindividuais.

Combinando os diversos aspectos do dano moral individual com as particularidades da dis-
ciplina legal dos valores transindividuais, define-se o dano moral coletivo como a injusta lesão dos 
direitos imateriais pertencentes à determinada coletividade, ou seja, é a violação injusta de específico 
círculo de valores coletivos. Dispensa-se a prova direta do dano moral coletivo, porquanto não se con-
figura apenas com a verificação da dor da coletividade, mas presume-se em razão da demonstração 
do fato violador dos valores coletivos (damnum in re ipsa).

A esse respeito, o Col. Superior Tribunal de Justiça tem consagrado a doutrina da dupla fun-
ção na indenização por danos morais: compensatória e desestimulante. Destarte, a indenização deve 
ser fixada de modo a prevenir a reiteração da conduta ilícita que ocasionou o dano moral coletivo.

Por conseguinte, a quantia deve levar em consideração as particularidades do caso concreto, 
para que não se caracterize como apenas mais uma despesa na gestão do causador do dano e no custo 
operacional, devendo ser proporcional à reprovabilidade da conduta perpetrada no desenvolvimento 
da atividade.

O princípio da razoabilidade, por sua vez, é atendido ao arbitrar-se a indenização em patamar 
suficiente e adequado para alcançar as finalidades da parcela indenizatória e, ao mesmo tempo, não 
representar reprimenda excessiva, capaz de impedir o prosseguimento das atividades do devedor.

No caso concreto, o abate clandestino e a comercialização de quantidade expressiva de pro-
dutos alimentícios de origem animal sem prévia inspeção sanitária oficial traduzem alto grau de pe-
riculosidade à saúde pública, sobretudo quando já existe a certeza de se tratar de produto impróprio 
para o consumo, a presença do dano moral coletivo é evidente, sendo a respectiva responsabilização, 
por sua vez, inafastável.

Contudo, o valor requerido pelo autor da ação, e concedido pelo juízo de primeiro grau, reve-
la-se excessivo, utilizando-se como parâmetro casos semelhantes já apreciados por outros tribunais.

Em caso análogo, ao julgar a apelação nº 0902327-93.2015.8.24.0139, em que foi constatada a 
funcionamento de abatedouro sem o atendimento das normas legais e regulamentares, o Tribunal de 
Justiça de Santa Catarina manteve a condenação do acionado ao pagamento de danos morais coletivos 
no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSPEÇÃO EM ABATEDOURO, TAMBÉM FRIGO-
RÍFICO DE DERIVADOS DE ORIGEM ANIMAL. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. APLICAÇÃO 
DE MULTA, INTERDIÇÃO DO ESTABELECIMENTO E APREENSÃO E INUTILIZAÇÃO DE PRO-
DUTOS ESTOCADOS COM RÓTULOS CANCELADOS PELO ÓRGÃO REGULADOR. ABATE DE 
ANIMAIS SEM UTILIZAÇÃO DE MÉTODO DE INSENSIBILIZAÇÃO APROVADO PARA A GA-
RANTIA DO BEM ESTAR ANIMAL. ABATE COM USO DE MARRETA. AUSÊNCIA DO DEVIDO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL. DANO MORAL COLETIVO. DEVER DE INDENIZAR EXISTEN-
TE, INDEPENDENTE DE DOLO OU CULPA, POR SE TRATAR DE RESPONSABILIDADE CIVIL 
ADVINDA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO 
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RÉUS. ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO EM RAZÃO DE FATO NOVO. CELE-
BRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE 
INSUBSISTENTE. FATOS ORIUNDOS DE OUTRO RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO, EM RAZÃO 
DE CONDUTAS DIVERSAS, NÃO OBJETO DESSA LIDE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA. INVIABILIDADE. DOCUMENTOS APRESENTADOS QUE DÃO CONTA DA CONDUTA 
DELITIVA DOS AGENTES. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Não há que se falar 
em nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sob o ar-
gumento de que o Juiz não teria possibilitado a instrução probatória, quando a prova testemunhal ou 
depoimento pessoal genericamente requeridos pelo Autor na exordial, em verdade, demonstram-se 
irrelevantes para o deslinde da causa, cujo fundamento haveria de ser comprovado essencialmente 
por meio de documentos, a serem juntados no momento da propositura da demanda. [...]
(TJ-SC - AC: 09023279320158240139 Porto Belo 0902327-93.2015.8.24.0139, Relator: Pedro Manoel 
Abreu, Data de Julgamento: 17/04/2020, Primeira Câmara de Direito Público)

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por sua vez, ao apreciar ação civil pública, na hi-
pótese de exploração de frigorífico e abate de animais sem o atendimento normativo, entendeu como 
razoável a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais coletivos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FRIGORÍFICO. VISTORIA SA-
NITÁRIA - CISPOA. 42 IRREGULARIDADES. ABATE DE ANIMAIS ACIMA DA AUTORIZAÇÃO. 
DISPONIBILIZAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM DESCOMPASSO COM AS NORMAS 
REGULAMENTARES. CONLUIO ENTRE O PROPRIETÁRIO E O SERVIDOR PÚBLICO - FISCAL. 
VANTAGENS INDEVIDAS. SAÚDE DOS CONSUMIDORES. DANO MORAL COLETIVO PRESU-
MIDO - R$ 100.000,00. Evidenciado o conluio entre a servidora da Inspetoria Veterinária do Estado 
do Rio Grande do Sul, com o proprietário do frigorífico requerido, no sentido da conivência e falta 
de fiscalização, em troca de vantagens financeiras indevidas, com vistas à manutenção de irregu-
laridades higiênicos-sanitárias, especialmente o abate de animais doentes, e acima da capacidade 
permitida, consoante a prova emprestada da ação penal nº 159/2.130000598-0, com a condenação 
confirmada na AP nº 70077072825.Nesse contexto, a prova da disponibilização de produtos alimentí-
cios, em descompasso com o art. 18, § 6º, II e III, da Lei Federal nº 8.078/1990; e Portaria nº 304/1996, 
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a configurar a conduta ilícita da empresa 
ré.Assim, evidenciada a ingestão de carne sem condições de consumo, haja vista a não submissão pro-
posital aos procedimentos sanitários obrigatórios, a revelar a lesividade da conduta.De igual forma, 
caracterizada a vulnerabilidade dos consumidores; a repulsa e indignação da consciência coletiva, 
e o risco à saúde.Portanto, configurado o dano extrapatrimonial, e o prejuízo potencial à saúde dos 
consumidores, a indicar a manutenção da indenização no valor de R$ 100.000,00.Precedentes do e. 
STJ; e deste TJRS.Apelações desprovidas.
(TJ-RS - AC: 70072002835 RS, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 08/05/2021, Terceira 
Câmara Cível, Data de Publicação: 11/08/2021)

Por tais razões, merece acolhimento parcial o recurso, para que seja reduzido o valor fixado 
a título de danos morais coletivos, compreendendo-se como razoável a quantia de R$ 100.000,00 
(cem mil reais).

Ademais, o termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data do evento danoso nas 
hipóteses de reparação de danos morais e materiais decorrentes de acidente ambiental. A correção 
monetária, por sua vez, deve incidir desde o arbitramento (Súmula nº 362, STJ).

Pelo exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES e, no mérito, DAR 
PROVIMENTO AO APELO, reformando a sentença somente no capítulo referente à condenação 
do acionado ao pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, que deve ser fixada na 
quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), acompanhado de juros moratórios a partir do evento 
danoso, e correção monetária desde o arbitramento, mantendo a sentença recorrida em todos os 
demais termos. 
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*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8002441-83.2019.8.05.0146. Primeira Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Silvia Carneiro Santos Zarif, Julgado em 24/08/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VISITA DE CRIANÇA 
AO GENITOR, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA DE IM-
PROCEDÊNCIA. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. DIREITO DE VISITA E 
DA CONVIVÊNCIA FAMILIAR - ART. 41, DA LEP E ART. 19, §4º, DO ECA. 
PREPONDERÂNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA (UM ANO 
DE IDADE), CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDA (ART. 227, DA CF). 
NECESSÁRIA A PRESERVAÇÃO DA  SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DO 
MENOR, ESPECIALMENTE DIANTE DA SITUAÇÃO EMERGENCIAL DE 
SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DO COVID-19. RESSAL-
VADA A POSSIBILIDADE DE POSTERIOR PLEITO DE AUTORIZAÇÃO DE 
VISITA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8002441-83.2019.8.05.0146, em que 
figuram como apelante R.G.A.M.S, representado pela sua genitora Edineide Araújo dos Santos e 
como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do relató-
rio e voto da Relatora.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença prolatada pelo M.M. Juiz de Direito da Vara da Infância e Ju-
ventude da Comarca de Juazeiro, Dr. Eduardo Ferreira Padilha, que, em procedimento de jurisdição 
voluntária, julgou improcedente pedido de autorização ao infante, R.G.A.M.S, para visitar seu genitor 
Marcio Matos dos Santos, que atualmente cumpre pena no Conjunto Penal de Juazeiro/BA.

Em suas razões de apelo, o menor R.G.A.M.S, representado pela sua genitora, Edineide Araújo 
dos Santos, afirma que a direção do Conjunto Penal de Juazeiro, sob a justificativa de que necessitaria 
de autorização judicial, impediu a visita, ensejando assim a propositura da ação originária. Alega que 
o direito do preso à visita da família encontra-se consubstanciado no art. 41, X, da Lei de Execuções 
Penais, sendo a convivência familiar com o ascendente preso assegurada à criança, consoante art. 19, 
§4º, do Estatuto da Criança e Adolescente e arts. 5º, inciso LXIII e 227, caput, da Constituição Fede-
ral. Ressalta “a relevância da presença dos familiares e do apoio destes para a reeducação e reinser-
ção do custodiado na sociedade”, bem como que, tal visita, na medida em que autorizada por lei, até 
dispensaria atuação judicial. Acrescenta que “a sentença recorrida não demonstrou qualquer risco à 
integridade física e mental da criança, considerando a expressa concordância da genitora com o pleito 
e, sobretudo, tendo em linha de conta a preservação dos laços de afeto e a manutenção da convivência 
familiar, prevalecendo este interesse, mormente quando nenhuma prova se fez acerca de incidentes 
no ambiente carcerário de visitação ou de efetiva contraindicação para permanência de crianças e 
adolescentes. (...) a despeito de presídio não ser local de criança, não há como privar a requerente das 
adversidades da vida, sendo certo que o fato de ter o pai preso é uma das circunstâncias que o recor-
rente, infelizmente, terá que conviver, de sorte que a restrição do direito de visita implica em inegável 
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prejuízo a criança”. Pede provimento ao recurso, visando a autorização para que o recorrente, sempre 
acompanhado de responsável legal, ingresse nas dependências de Conjunto Penal de Juazeiro para 
visitar seu genitor.

Nas contrarrazões, ID 7501736, o Ministério Público de Primeiro Grau, reconhece assistir 
razão ao recorrente, ante “a necessidade de observância do art. 41 da Lei de Execução Penal, em sua 
integralidade”, com a ressalva da obrigatoriedade de “cumprimento dos protocolos de segurança em 
razão da emergência em saúde pública pelo novo coronavírus”. Destaca que, “apesar de entender, 
quando do Parecer Ministerial exarado nos autos, pelo indeferimento do pedido pleiteado na inicial, 
o infante possuía, à época do pedido, apenas três meses de idade, período considerado como de de-
senvolvimento de anticorpos e constantes atualizações no cartão de vacina do menor, sendo a sua 
exposição ao ambiente penitenciário completamente desarrazoada. Contudo, conforme observado, o 
menor (...) conta hoje com mais de 01 (um) ano de idade, tendo findada a fase de vacinação regular, 
estando na fase de descobertas e reconhecimentos, motivo que evidencia, ainda mais, neste momento, 
a necessidade de convivência com o genitor, dentro das possibilidades atuais em razão do seu encar-
ceramento”. Pugna pelo provimento do apelo, ressalvando que a expedição da carteira de visitação do 
menor somente deverá realizar-se “quando findado o período de emergência em saúde pública, com a 
estabilização dos casos do novo coronavírus no Juazeiro – BA”. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 7805287, manifesta-se no sentido “do provimento 
do apelo, nos termos, ademais, da peça de contraminuta recursal (ID 7501736)”.

VOTO

Como visto, trata-se de Apelação interposta contra sentença que, em procedimento de juris-
dição voluntária, julgou improcedente o pedido de autorização ao infante, R.G.A.M.S, representado 
por sua genitora, para visitar seu genitor Marcio Matos dos Santos, que atualmente cumpre pena no 
Conjunto Penal de Juazeiro/BA.

É assegurado ao preso a visita de parentes, nos termos do art. 41 da Lei de Execução Penal:

“Ar. 41. Constituem direitos do preso:
(...)
X -visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados;
Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser suspensos ou restringidos 
mediante ato motivado do diretor do estabelecimento”

Nos termos do art. 19, §4º, do Estatuto da Criança e do Adolescente, “Será garantida a con-
vivência da criança e do adolescente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por meio de visitas 
periódicas promovidas pelo responsável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, pela entidade 
responsável, independentemente de autorização judicial”.

Ainda, acerca do tema, vale observar o disposto nos arts. 5º, inciso LXIII e 227, caput, da 
Constituição Federal, in verbis:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasi-
leiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualda-
de, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LXIII - o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe 
assegurada a assistência da família e de advogado”
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“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comuni-
tária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010)”

A visitação do preso, pelos filhos menores de idade, destina-se à manutenção dos vínculos 
familiares, direito constitucionalmente garantido, bem como previsto na Lei de Execução Penal e no 
Estatuto da Criança e do Adolescente.

Todavia, importa observar que o direito à visita não é absoluto ou ilimitado, podendo ceder 
frente à necessidade de proteção integral do menor, constitucionalmente garantida nos termos do art. 
227 da Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e Adolescente, sendo de rigor a ponderação 
acerca das particularidades do caso concreto e dos interesses envolvidos.

Nesse sentido, confira-se o firme entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VI-
SITA DE CRIANÇA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DIREITO DO PRESO E PROTEÇÃO IN-
TEGRAL DO MENOR. PONDERAÇÃO DE INTERESSES. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO 
DA INTEGRIDADE FÍSICA, MORAL E PSICOLÓGICA DOS MENORES.
1. O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo 
de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos.
2. Os estabelecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação 
psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos ter-
mos do art. 227 da Constituição Federal (HC 304.325/DF, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 23/06/2015).
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1789332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 
julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXECUÇÃO PENAL. VISITA DO PRESO. 
DIREITO QUE NÃO É ABSOLUTO. PREPONDERÂNCIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. 
VISITA DOS NETOS AO AVÔ PRESO POR TRÁFICO EM REGIME FECHADO. 1. Não há nulidade 
no julgamento monocrático do recurso se a decisão foi proferida com base na jurisprudência deste 
Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, com fundamento no artigo 932, V, “a”, do Código de 
Processo Civil em vigor (Lei nº 13.105/2015), c/c artigo 3º do Código de Processo Penal, e no artigo 34, 
XVIII, “c”, parte final, do RISTJ. 2. O direito de visitação do preso, com o objetivo de ressocialização, 
não deve se sobrepor aos direitos do menor já que os estabelecimentos prisionais são, por sua própria 
natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e moral de crianças e adolescentes, cuja prote-
ção integral tem base constitucional, nos termos do art. 227 da Constituição Federal. 3. A negativa da 
visita de netos de tenra idade ao avô, condenado por tráfico e associação ao tráfico à reprimenda de 
12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão em regime fechado não implica em isolamento do preso se resta 
garantido o direito em relação às demais visitas, tampouco em desrespeito dos direitos das crianças 
ao convívio familiar se podem elas viver na presença do pai, mãe e demais familiares. 5. Agravo regi-
mental improvido. (AgRg no REsp 1702274/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, 
SEXTA TURMA, Documento: 93078563 - RELATÓRIO E VOTO - Site certificado Página 3 de 6 Supe-
rior Tribunal de Justiça julgado em 19/04/2018, DJe 11/05/2018) HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO 
DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO A 
PARENTE PRESO. MANDAMUS NÃO SE PRESTA A DISCUTIR TAL TEMÁTICA. VIOLAÇÃO À 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INOCORRÊNCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLI-
CO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA ORDEM E DA DISCIPLINA NO ESTABELECIMENTO 
PRISIONAL. MENORES. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. DIREITO ABSOLUTO INEXIS-
TENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - De acordo com o art. 41, X, da LEP, constitui 
direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 
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III - Embora seja assegurado expressamente pela Lei de Execução Penal o direito de visitas, com o 
objetivo de ressocialização, não deve se sobrepor aos direitos dos menores. Isto porque os estabe-
lecimentos prisionais são, por sua própria natureza, ambientes impróprios à formação psíquica e 
moral de crianças e adolescentes, cuja proteção integral tem base constitucional, nos termos do art. 
227 da Constituição Federal. Habeas corpus não conhecido. (HC 426.623/RS, Rel. Ministro FELIX 
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 41, X, DA LEP. DIREITO 
DE VISITA AO APENADO PELO IRMÃO MENOR (14 ANOS DE IDADE). PEDIDO NEGADO COM 
BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE REFORMOU O DE-
CISUM, CONSIDERANDO INJUSTIFICADA A NEGATIVA. ILEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. DI-
REITO QUE NÃO É ABSOLUTO, DEVENDO SER PONDERADO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO 
CASO. PRECEDENTES DESTA CORTE. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1698540/DF, 
Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018) 
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO DE VISITA. EN-
TRADA DE CRIANÇA E ADOLESCENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO NEGA-
DO. PREPONDERÂNCIA DA PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS 
MENORES. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVI-
DENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]2. Segundo reiterada jurisprudência desta Corte, o direi-
to de visita, disposto no art. 41, X, da Lei de Execução Penal, embora seja relevante para o processo 
de reinserção do preso à sociedade e imprescindível para a manutenção dos seus laços familiares, 
não ostenta natureza absoluta e deve ser deferido após análise das circunstâncias do caso concreto. 
3. Não há ilegalidade nas decisões impugnadas que negaram ao agravante o direito à visitação, diante 
da necessidade de se assegurar a integridade física e psíquica das suas enteadas menores, com ful-
cro na doutrina da proteção integral e no art. 227 da Constituição Federal (Precedentes). 4. Agravo 
regimental não provido (AgRg no HC 322.516/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, 
DJe 16/6/2016 - grifo nosso).

Do detido exame dos autos, entendo que não merece prosperar a irresignação recursal.
No caso em tela, em que pese a concordância da mãe, são inegáveis as condições precárias 

do sistema carcerário brasileiro, notadamente diante da atual situação de pandemia pelo COVID-19, 
restando evidente o risco concreto à vida e a saúde da criança de tenra idade (atualmente, com pouco 
mais de um ano de idade), elemento, por si só, impeditivo à realização de visita ao genitor apenado.

Consoante relatado, o Ministério Público de Primeiro Grau, por meio da contraminuta de 
ID 7501736, alterando posicionamento manifestado na ação originária, reconheceu assistir razão ao 
recorrente, ante “a necessidade de observância do art. 41 da Lei de Execução Penal”, com a ressalva 
da obrigatoriedade de “cumprimento dos protocolos de segurança em razão da emergência em saúde 
pública pelo novo coronavírus”, ressaltando, no ponto:

“3.2 DA EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
No cenário de emergência em saúde pelo novo coronavírus, torna-se indispensável destacarmos a 
necessidade de cumprimento e manutenção das medidas de proteção, higiene e segurança orienta-
das pela Organização Mundial de Saúde – OMS e pelo Ministério de Saúde, no que diz respeito aos 
protocolos de combate e controle ao Covid-19, que aponta o isolamento social como a medida mais 
efetiva no momento.
Não obstante o Ministério Público pugne pela reforma da Sentença em sua integralidade, com a 
posterior autorização de visitação do menor ao genitor, precisa-se destacar a instabilidade da saúde 
pública no momento, assinalando para o risco de entrada em um ambiente penitenciário, tanto para 
ele e sua genitora, quanto para os demais detentos reclusos no Conjunto Penal de Juazeiro, seguindo, 
dessa forma, a Resolução nº 062/2020 do Conselho Nacional de Justiça.
Assim, entende o Parquet pela necessidade de manutenção dos protocolos impostos, devendo a expe-
dição da carteira de visitação do menor ser somente realizada quando findado o período de emergên-
cia em saúde pública, com a estabilização dos casos do novo coronavírus no município de Juizado 
- BA.” (grifo nosso)
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Em que pese a bem elaborada manifestação do Parquet, não se mostra prudente o deferimento 
condicional de tal pleito, diante dos graves riscos envolvidos, na medida em que desconhecidas as 
condições futuras, as quais – frise-se – podem ser desfavoráveis ao menor, até mesmo independentes 
da estabilização dos casos do coronavírus.

Consoante já consignado, não se nega a necessidade da convivência com o genitor, contudo, 
diante das particularidades do caso concreto, prepondera a proteção integral da criança, ressalvada, fri-
se-se, a possibilidade de posterior pedido de autorização, o qual deverá ser apreciado à luz das circuns-
tâncias fáticas momentâneas, especialmente tendo em conta se ultrapassado o cenário de emergência 
em saúde pelo coronavírus e se existente algum outro risco concreto à saúde e integridade da criança.

Nesse contexto, mostra-se irretocável a sentença de improcedência, de cuja fundamentação se colhe:

“(...)
Cuida-se de pedido de Autorização Judicial para a criança Ruan Guilherme Araújo Matos dos Santos 
realizar visita ao custodiado Marcio Matos dos Santos, em estabelecimento prisional.
A Constituição Federal, em seu artigo 227, preocupou-se diretamente em assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, entre outros, o direito à dignidade e ao respeito, colocando 
o menor a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão, a partir do pressuposto de que o direito à proteção especial está em direta relação com sua 
condição de vulnerabilidade, como ser humano em desenvolvimento.
Nessa perspectiva, seguindo as diretrizes do texto constitucional, a Lei n.º 8.069/1990 também cuidou 
de conferir à criança e ao adolescente proteção integral específica, garantindo-lhes a adoção de ins-
trumentos necessários para assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.
Com efeito, o art. 41, inc. X, da Lei de Execuções Penais da Lei de Execuções Penais, prevê o direito 
do preso de receber visitas do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. Ademais, é evidente a 
importância dessa previsão legal, considerando que a aplicação e a execução da pena têm também as 
finalidades de reeducação e ressocialização do apenado. Sob esse enfoque, inegável que os vínculos 
familiares e afetivos são fatores importantíssimos para a recuperação do indivíduo, devendo ser ob-
servados e encorajados pelas autoridades administrativas e judiciais.
Contudo, é certo também que esse direito não é absoluto, nem ilimitado, podendo sofrer restrições 
quando há confronto, na hipótese concreta, com outros valores e bens jurídicos semelhante ou de 
maior importância. E este é o caso dos autos, em que se pretende o deferimento de visita ao preso pelo 
seu filho que, atualmente, possui, apenas, 11 (onze) meses de idade.
Nesse diapasão, é preciso especial cuidado acerca da conveniência dessa visitação da criança ao 
seu pai, mesmo que respaldada por sua genitora, pois a preservação da criança, nesse caso, deve 
prevalecer, haja vista o reeducando se encontrar recolhido em estabelecimento prisional cujas condi-
ções são incompatíveis com bem-estar do infante, que, por sua tenra idade, ainda possui um sistema 
imunológico a ser fortalecido.
Assim, a análise da conveniência do ingresso de crianças e adolescentes no interior de estabelecimen-
tos prisionais deve ser realizada caso a caso, diante das peculiaridades do processo, com intuito de 
verificar a que ponto os choques oriundos do contato com aquela realidade podem afetar o desenvol-
vimento dos menores.
Em razão do exposto e considerando as razões acima declinada, com esteio no artigo 212,§ 1º, da Lei 
nº 8.069, de 13 de julho de 1990, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, não auto-
rizando que o infante R.G.A.M.S. visite o seu genitor MARCIO MATOS DOS SANTOS e DECLARO 
extinto o presente feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil.
Sem custas processuais, deixo de fixar honorários advocatícios, haja vista que em procedimento de juris-
dição voluntária não existe vencedor ou vencido a justificar a condenação em honorários advocatícios.”

Do exposto, o voto é no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
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*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0525754-39.2018.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. 
José Soares Ferreira Aras Neto, Julgado em 08/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO PELO RITO COMUM. PREVIDÊNCIA 
COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL 
– PETROS. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS AVANÇOS SALARIAIS PRE-
VISTOS EM ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, NA REMUNERA-
ÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR, E PCAC/2007 AOS INA-
TIVOS BENEFICIÁRIOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 
IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS FEITAS AOS FUNCIONÁRIOS EM 
ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. AUSÊN-
CIA DE PRÉVIO CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO.
I– Trata-se de ação pelo rito comum interposta pela autora, ora apelante, objetivando 
que seja revisado o valor da sua suplementação de pensão, que estaria sendo recebida 
em valor menor que o devido, em virtude do descumprimento de previsão regulamen-
tar e de normas oriundas da Petrobrás e da Petros.
II – À luz da redação conferida ao artigo 41 do Regulamento do Plano Petros do Sis-
tema Petrobras, não é assegurada a paridade absoluta entre os reajustamentos das su-
plementações de aposentadoria e aqueles concedidos aos empregados da ativa, mas tão 
somente que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações 
observar determinado fator de correção.
III – Os Acordos Coletivos de Trabalho referidos estabeleceram alterações de níveis da 
tabela salarial, concedendo promoções para avanço em um nível salarial do cargo para os 
trabalhadores da ativa, o que não configura violação a qualquer direito dos inativos, aos 
quais, não cabe a aplicação de promoção por nível. Precedentes desta Corte de Justiça.
IV – O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela impossibilidade de extensão das 
verbas concedidas aos empregados ativos, mediante Acordo Coletivo de Trabalho, aos 
proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de pre-
vidência privada, em razão da ausência de formação prévia da reserva matemática 
necessária ao custeio do benefício.
V – No que tange à Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR, constitui-se 
em instrumento de política remuneratória através da qual a empresa empregadora es-
tabelece parâmetros mínimos de remuneração aos empregados que se encontram em 
atividade, levando-se em consideração a região em que atuam, o nível salarial dos seus 
cargos e o regime de trabalho a que estão submetidos. Não revela benefício atribuído a 
toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás.
VI – O Plano de Cargos e Salários – PCAC/2007, por sua vez, é integralmente voltado 
aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade 
por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo exercício, reposição 
de níveis aos empregados em efetivo exercício, e Remuneração Mínima (RMNR) aos 
referidos empregados.
VII - Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Nº 0525754-39.2018.8.05.0001, em que figuram 
como apelante NAILDE CRUZ DE JESUS e como apelado FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SE-
GURIDADE SOCIAL – PETROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, 
por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por NAILDE CRUZ DE JESUS, contra a sentença 

prolatada pelo Douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que 
nos autos da ação pelo rito comum proposta em face da FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGU-
RIDADE SOCIAL – PETROS, reconheceu a litispendência e julgou improcedente os pedidos, nos 
seguintes termos:

“a) Reconheço a litispendência entre a presente ação e as que tramitam na 2ª (Processo N° 0103900-
45.2006.5.05.0027) e 27ª ( Processo N° 0055900- 89.2006.5.05.0002) Varas do Trabalho de Salvador, 
no tocante ao pedido relacionado às diferenças de suplementação de pensão decorrente do avanço de 
nível concedido aos empregados da ativa, nos Acordos Coletivos de Trabalho realizados nos anos de 
2004/2005 e 2005/2006. Por consequência, neste ponto, extingo o processo sem resolução de mérito, 
nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil.
b) JULGO IMPROCEDENTES os demais pedidos formulados por NAILDE CRUZ DE JESUS, contra 
FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS, e assim o faço com resolução do 
mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento das custas e despesas proces-
suais, bem como honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85 § 
2º do Código de Processo Civil, devendo ser observada, entretanto, a regra do artigo 98 § 3º do CPC.
Publique-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais alega o apelante que a demanda versa exclusivamente sobre reajuste 
de benefício previdenciário complementar e que este Tribunal já se posicionou julgando procedente 
demandas similares a presente.

Assevera que “a pretensão tem por fundamento jurídico o direito à ISONOMIA consubs-
tanciada no direito dos aposentados e pensionistas terem seus benefícios pagos pela Petros atuali-
zados na mesma época e pelos mesmos índices de reajuste dos salários dos empregados da Petro-
bras, que foi assegurado, desde Julho/1991, no art. 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da 
Petros e em Normas expedidas pela Petrobras e pela Petros, tais como Ata nº 958, PETROBRAS/
SEREC-20-056/91 (Doc. 06 e 06A, fl. 123-129) e PETROS ANUNCIA Nº 28 (Doc. 07A, fl. 130-136), 
constituindo DIREITO ADQUIRIDO, consubstanciado por um NEGÓCIO JURÍDICO PERFEITO, 
já que fundado nos normativos elaborados pela própria Ré, tudo isso com albergue no art. 5º, inciso 
XXXVI, da Constituição Federal.”

Destaca que em três situações a PETROS deixou de observar a isonomia, sendo elas: i) quando 
do reajuste salarial concedido no início dos anos de 2000 por meio de níveis salariais lineares indis-
tintamente a todos os empregados; ii) quando do reajuste salarial concedido pela a todos os seus em-
pregados na implantação do Plano de Cargos PCAC/2007; iii) e quando do reajuste salarial concedido 
a todos seus empregados na instituição e manutenção da Remuneração Mínima por Nível e Regime 
– RMNR, desde julho de 2007.
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Salienta que os pleitos autorais assentam-se não apenas nos Regulamentos Petros, mas em 
outros normativos e comunicados internos, cujos teores enunciam expressamente o negócio jurídico 
bilateral e oneroso firmado entre as partes, através do qual a recorrente aceitou suportar a majoração 
da contribuição para a Petros com o objetivo de garantir o direito de reajustar seus benefícios de pen-
são/aposentadoria nas mesmas épocas e percentuais concedidos aos empregados ativos.

Esclarece que a necessidade de reajuste salarial na forma de concessão de níveis nos anos 
de 2001, 2002 e 2006, vez que, nos referidos anos os reajustes salariais se deram por dois fatores: i) 
reajuste normal da categoria, através de negociação coletiva e regularmente na data-base; ii) quando 
por avanço de nível com concessão de um nono nível salarial para cada empregado, cumulativamente, 
sobre o valor reajustado, de modo que todos os trabalhadores da ativa, indistintamente, além do ín-
dice de reajuste anual da categoria, receberam reajustes salariais consubstanciados por um índice de 
reajuste em mais 5% (cinco por cento) pela aquisição de um novo nível, contudo, em cada um desses 
anos, não foi repassado aos benefícios de suplementação de aposentadoria e pensões.

Menciona que os níveis concedidos indistintamente a todos os empregados em atividade por 
meio de normas coletivas, sem qualquer vinculação com o merecimento auferido do empregado, têm 
nítida natureza de ajustes salariais da categoria, e, por esta razão, teriam de ser repassados aos inati-
vos, sob pena de discriminação e quebra da isonomia.

Registra que, de igual modo, a implantação do novo Plano de Cargos PCAC (Plano de Classi-
ficação e Avaliação de Cargos), incorreu em verdadeiro reajuste salarial para todos seus empregados, 
sem o devido repasse para os benefícios pagos aos inativos, sendo certo que na transposição de níveis 
(do antigo para um novo nível) houve reajuste no valor dos salários nos percentuais de 71,98% a 3%.

Atesta que a implementação da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR foi con-
cedido um aumento geral de salário a todos os trabalhadores empregados da Petrobras, e, para a 
Bahia, este aumento foi de 3% (três por cento), em prejuízo aos os inativos (ex-empregados e suas 
pensionistas), que tiveram seus benefícios reajustados pelo percentual sobre a remuneração normal, 
razão pela qual fazem jus a esse direito.

Por fim, requer o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja julgada proce-
dente a demanda, para condenar a apelada ao pagamento das diferenças de suplementação de pensão 
no vencido e no vincendo, referentes aos reajustes dos ACTs de 2001, 2002, 2005 e 2006, implantação 
e majoração da RMNR e implantação do PCAC/2007, além dos honorários advocatícios sucumben-
ciais, no importe de 20% (vinte por cento).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, ID 22995281, refutando as alega-
ções da apelante.

VOTO

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença vergastada, objetivando a 

condenação da apelada ao pagamento das diferenças de suplementação de pensão no vencido e no 
vincendo, referentes aos reajustes dos ACTs de 2001, 2002, 2005 e 2006, implantação e majoração da 
RMNR e implantação do PCAC/2007, além dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe 
de 20% (vinte por cento).

Trata-se de ação pelo rito comum interposta pela autora, ora apelante, objetivando que seja revi-
sado o valor da sua suplementação de pensão, que estaria sendo recebida em valor menor que o devido, 
em virtude do descumprimento de previsão regulamentar e de normas oriundas da Petrobras e da Petros.

Compulsando os autos, infere-se que Juízo a quo julgou improcedente a pretensão autoral, 
utilizando-se como fundamentos para indeferir os pedidos que estes se baseiam unicamente no Re-
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gulamento Petros, a ausência de violação ao art. 41do referido Regulamento, que o pleito esbarra 
na ausência de prévio custeio e que a RMNR e o PCAC não se trataram de efetivo aumento salarial 
concedido aos ativos.

Acerca da condenação da parte apelada ao pagamento das diferenças de suplementação de 
pensão no vencido e no vincendo, referentes aos reajustes dos ACTs de 2001, 2002, 2005 e 2006.

Nessa senda, cumpre trazer à baila o quando disposto no artigo 41 Regulamento do Plano 
Petros do Sistema Petrobras, “in verbis”:

“Art. 41 - Os valores das suplementações de aposentadoria, de auxíliodoença, de pensão e de auxí-
lio-reclusão serão reajustados nas mesmas épocas em que forem feitos os reajustamentos gerais dos 
salários da patrocinadora, aplicando-se às suplementações o seguinte Fator de Correção (FC):
FC = Max 1, (0,9 x SP x Kp - INSS) x Ka SUP
Sendo:
SP - O salário-de-participação valorizado pelas tabelas salariais da patrocinadora;
INSS - o valor do benefício previdenciário reajustado;
SUP – A suplementação Petros reajustada pelo mesmo índice de reajustamento geral das aposenta-
dorias e pensões do INSS;
Kp - O coeficiente redutor da pensão (50% mais 10% por dependente - máximo de 5), Kp=1 nos casos 
de correção de aposentadoria;
Ka - O coeficiente redutor de aposentadoria na data da concessão previsto nos artigos 23 e 25, Ka = 
1 nos casos de correção de pensão.
§ 1º - O “ fator de correção (FC)” previsto no “caput” deste artigo, será aplicado, também, nas mes-
mas épocas que houver reajustamentos gerais das aposentadorias e pensões concedidas pelo INSS.
§ 2º - O “ fator de correção (FC)” será também aplicado às suplementações já concedidas, sem retro-
atividade nos pagamentos.
§ 3º - Na hipótese de dissolução de patrocinadora, os salários-departicipação referidos neste artigo e 
no inciso III do artigo 15, serão atualizados de acordo com os índices da variação coletiva dos salários 
da categoria profissional a que pertenciam os respectivos participantes, na forma de ato regulamentar.”

Dessa forma, infere-se que o artigo acima mencionado não vincula paridade absoluta entre os 
reajustes das suplementações de aposentadoria e aqueles concedidos aos empregados da ativa, mas 
apenas que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo ser observado fator de correção.

Com efeito, vislumbra-se que os Acordos Coletivos de Trabalho estabeleceram alterações de 
níveis da tabela salarial, concedendo promoções para avanço em um nível salarial do cargo para os 
trabalhadores da ativa, o que não viola o direto dos inativos, vez que não cabe a estes a aplicação de 
promoção por nível.

Resta, entretanto, impossibilitada a extensão dos reajustes salariais conferidos pelos Acordos 
Coletivos de Trabalho aos trabalhadores da ativa ao benefício previdenciário dos inativos, vez que não 
se confunde com o reajuste geral disposto no artigo 41 do Regulamente Básico da Petros. Vejamos:

“EMENTA. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍ-
CIO DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PETROBRAS. 
ACORDO COLETIVO. NÍVEIS SALARIAIS. PLANO DE CARGOS. EMPREGADOS ATIVOS. IM-
POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. JURISPRUDÊNCIA UNIFORME DO STJ. 
APELO IMPROVIDO.
1.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é firme em afastar a legitimidade 
da entidade patrocinadora para figurar no polo passivo de litígios envolvendo participante e entidade 
de previdência privada, em que se discute matéria referente a plano de benefícios. 2. As verbas re-
ferentes à progressão de níveis salariais previstos em Acordos Coletivos de Trabalho e concedidos 
pela Petrobras aos seus empregados ativos não se confundem com o reajuste geral de que trata o 
art. 41, do Regulamento Básico da Petros.3. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em uniformi-
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zação de jurisprudência, firmou posicionamento, no julgamento do REsp n.º 1.425.326/RS, no sentido 
de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, 
é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a 
partir da vigência da Lei Complementar n.º 108/2001 (Tema 736).4. Apelo não provido.” (Classe: Ape-
lação, Número do Processo: 0518177-78.2016.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): ROSITA 
FALCÃO DE ALMEIDA MAIA, Publicado em: 20/04/2021) (grifou-se).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DOS PROVENTOS. ILEGITIMIDADE DA PE-
TROBRÁS. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. FUNDAÇÃO PETROS. REGRAMENTO VIGENTE NA 
DATA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. TEMA 907 STJ. CÁLCU-
LO DO BENEFÍCIO. TERMO DE REPACTUAÇÃO. VALIDADE CONCORDÂNCIA. RENÚNCIA 
EXPRESSA A REGRAMENTO ANTERIOR. VERBAS REFERENTES A PROGRESSÃO SALARIAL. 
ACORDO COLETIVOS DE TRABALHO. EMPREGADO ATIVO. REAJUSTE GERAL. ART. 41 REGU-
LAMENTO BÁSICO PETROS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO DE VANTAGENS A INATIVOS. 
NÃO ESTABELECIMENTO PREVIO NO PLANO DE BENEFÍCIOS DA ENTIDADE PREVIDENCI-
ÁRIA. VEDAÇÃO. TEMA 736. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O cálculo do 
benefício de complementação em dissonância com os parâmetros estabelecidos em regulamento apli-
cável à espécie, não justifica a pretendida revisão da aposentadoria complementar percebida. 2. Ade-
são ao termo de repactuação, instrumento particular válido e eficaz, anuindo com as alterações do 
Regulamento do Plano, abrindo mão, pois, da paridade anteriormente prevista e concordando com o 
novo indexador (IPCA). 3.As verbas referentes à progressão de níveis salariais previstos em Acordos 
Coletivos de Trabalho e concedidos pela Petrobras aos seus empregados ativos não se confundem 
com o reajuste geral de que trata o art. 41, do Regulamento Básico da Petros. 4.Vedada a extensão 
de vantagens e abonos que não estejam previamente estabelecidos no plano de benefícios da entidade 
previdenciária. 5. Apelo não provido, sentença mantida.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 
0522147-57.2014.8.05.0001, Terceira Câmara Cível, Relator (a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARI-
F,Publicado em: 29/07/2020 ) (grifou-se).

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. PETROS. PRELIMINAR 
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE 
AVANÇOS DE NÍVEIS CONCEDIDOS NOS ACORDOS COLETIVOS VIGENTES ENTRE 2004 
E 2007. INFRINGÊNCIA AO ART. 41 DO REGULAMENTO DA PETROS. NÃO RECONHECI-
DA. PRETENSÃO DE CÔMPUTO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO, DA PARCELA INTITULADA PL/
DL-1971, E DAS VERBAS SALARIAIS COMO GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS E AUXÍLIO ALMOÇO. 
INDEFERIMENTO. NÃO INCLUÍDAS COMO BASE DE CÁLCULO PARA A CONTRIBUIÇÃO DO 
RECORRENTE. ENTENDIMENTO FIRMADO NO RESP. 1.425.326/RS, (TEMA 736). EXTENSÃO DE 
VANTAGENS E ABONOS CONCEDIDOS AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA AOS APOSENTADOS E 
PENSIONISTAS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUS-
TEIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DA 
PETROS PROVIDO.” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0553514-65.2015.8.05.0001, Quarta Câ-
mara Cível, Relator (a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE, Publicado em: 10/02/2021 )(grifou-se)

Por oportuno, saliente-se que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça pela impossibilidade de 
extensão das verbas concedidas aos empregados ativos, mediante Acordo Coletivo de Trabalho, aos 
proventos de complementação de aposentadoria pagos por entidade fechada de previdência privada, 
em razão da ausência de formação prévia da reserva matemática necessária ao custeio do benefício. 
Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PARTICIPAÇÃO NOS LU-
CROS E RESULTADOS, AUXÍLIO REFEIÇÃO E CESTA-ALIMENTAÇÃO. INCLUSÃO PROVENTOS 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SUBSTITUIÇÃO A REAJUSTES CONCEDIDOS 
AOS EMPREGADOS. FONTE DE CUSTEIO. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. No regime de pre-
vidência privada, não se admite a concessão de benefício algum, sem a formação da prévia fonte de 
custeio, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos de benefícios. Precedentes da 2ª Seção. 
2. Não cabe a inclusão, em proventos de complementação de aposentadoria, pagos por entidade 
fechada de previdência privada, de verbas concedidas em acordo coletivo de trabalho aos emprega-
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dos em atividade do patrocinador, por ausência prévia formação da reserva matemática necessária 
ao pagamento do benefício. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 95.089/
RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 
14/03/2017)” (grifos).

No que tange a implantação e majoração da RMNR, temos que tal pleito não merece acolhida.
Isto porque, a Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) é definida como um pa-

râmetro remuneratório mínimo a ser observado de acordo com a região de lotação do empregado, 
seu nível salarial e regime de trabalho, instituído pela empregadora e estabelecido por meio de 
negociação coletiva.

O “Complemento da RMNR”, por sua vez, resulta da diferença entre a RMNR e o Salário 
Básico (SB), em cotejo com outras parcelas pagas, sendo tal diferença aplicada aos empregados que 
trabalham sob condições especiais de trabalho, não incidindo, portanto, de maneira uniforme a todos 
os empregados.

É o que se depreende da leitura da Cláusula 35ª do instrumento (pág. 149), a saber:

“Cláusula 35ª - Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR
A Companhia praticará para todos os empregados a Remuneração Mínima por Nível e Regime – 
RMNR, levando em conta o conceito de remuneração regional, a partir do agrupamento de cidades 
onde a Petrobras atua, considerando, ainda, o conceito de microrregião geográfica utilizado pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.
Parágrafo 1º - A RMNR consiste no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de 
forma equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, visando o aperfeiçoamento da iso-
nomia prevista na Constituição Federal.
Parágrafo 2º - Os valores relativos à já mencionada RMNR estão definidos em tabelas da Companhia 
e serão reajustados em 6,5% (seis vírgula cinco por cento) a partir de 01/09/2007.
Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a 
“Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem 
Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal - Subsidiária (VP-SUB), sem 
prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.
Parágrafo 4º - O mesmo procedimento, definido no parágrafo antecedente, aplica-se aos empregados 
que laboram em regime e/ou condições especiais de trabalho em relação às vantagens devidas em 
decorrência destes.” (grifo acrescido) 

Estabelecidas tais premissas introdutórias, importa registrar que o Superior Tribunal de Jus-
tiça, ao julgar o REsp nº 1.425.326/RS, em 28/5/2014, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 
543-C do CPC), consagrou o seguinte entendimento:

“PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 
543-C DO CPC. PLANO DE BENEFÍCIOS SUBMETIDO À LEI COMPLEMENTAR N. 108/2001, JÁ 
OPERANTE POR OCASIÃO DO ADVENTO DA LEI. VEDAÇÃO DE REPASSE DE ABONO E VAN-
TAGENS DE QUALQUER NATUREZA PARA OS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. CONCESSÃO 
DE VERBA NÃO PREVISTA NO REGULAMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVI-
DÊNCIA PRIVADA, AINDA QUE NÃO SEJA PATROCINADO POR ENTIDADE DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) Nos planos de benefícios de previdência 
privada fechada, patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, socieda-
des de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, é vedado o repasse de abono 
e vantagens de qualquer natureza para os benefícios em manutenção, sobretudo a partir da vigência 
da Lei Complementar n. 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares; 
b) Não é possível a concessão de verba não prevista no regulamento do plano de benefícios de pre-
vidência privada, pois a previdência complementar tem por pilar o sistema de capitalização, que 
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pressupõe a acumulação de reservas para assegurar o custeio dos benefícios contratados, em um 
período de longo prazo.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1425326/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/05/2014, 
DJe 01/08/2014).” (grifo acrescido)

No intuito de melhor elucidar a matéria, relevante salientar os termos do voto do e. Ministro 
Luís Felipe Salomão, que ensejou o tema acima destacado:

“De início, cumpre consignar que a relação contratual mantida entre a entidade de previdência pri-
vada administradora do plano de benefícios e os assistidos não se confunde com a relação de empre-
go, estabelecida entre participantes obreiros e a patrocinadora.
Desse modo, é manifestamente descabida a aplicação pura e simples - alheia às peculiaridades do 
regime de previdência privada -, dos princípios, regras gerais e disposições normativas próprias do 
direito do trabalho.
A constituição de reservas no regime de previdência privada complementar deve ser feita por meio de 
cálculos embasados em estudos de natureza atuarial, que prevejam as despesas e garantam, em longo 
prazo, o respectivo custeio.
Dessarte, os planos de previdência complementar de adesão facultativa devem ser elaborados com 
base em cálculos atuariais e reavaliados ao final de cada exercício, conforme o art. 43 da ab-rogada 
Lei 6.435/1977 e o art. 23 da LC 109/2001.
Nesse passo, o art. 202 da CF consagra o regime de financiamento por capitalização, ao estabelecer 
que a previdência privada tem caráter complementar - baseado na constituição de reservas que ga-
rantam o benefício contratado -, adesão facultativa e organização autônoma em relação ao regime 
geral de previdência social.
Nesse sentido, a EC 20/1998 passou a estabelecer, no art. 202, § 3º, ser vedado o aporte de recursos à 
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.
A propósito, o art. 7º, parágrafo único, da LC 108/2001 estabelece que a despesa administrativa da 
entidade de previdência será custeada pelo patrocinador e pelos participantes e assistidos, facultada 
aos patrocinadores a cessão de pessoal às entidades de previdência complementar que patrocinam, 
desde que ressarcidos os custos correspondentes.
Cabe, ainda, observar que, no regime fechado de previdência privada, a entidade não opera com 
patrimônio próprio - sendo-lhe vedada até mesmo a obtenção de lucro -, tratando-se tão somente de 
administradora do fundo formado pelas contribuições da patrocinadora e dos participantes e assisti-
dos, havendo um mutualismo, com explícita submissão ao regime de capitalização.
Na verdade, existe explícito mecanismo de solidariedade sobre os valores alocados ao fundo comum 
obtidos pelo plano de benefícios pertencentes aos participantes e beneficiários do plano, de modo que 
todo excedente do fundo de pensão é aproveitado em favor de seus próprios integrantes.
Ademais, o art. 20 da LC 109/2001 estabelece que o resultado superavitário dos planos de benefícios 
das entidades fechadas, ao final do exercício, depois de satisfeitas as exigências regulamentares rela-
tivas aos mencionados planos, será destinado à constituição de reserva de contingência, para garan-
tia de benefícios, até o limite de vinte e cinco por cento do valor das reservas matemáticas.
Constituída a reserva de contingência, com os valores excedentes será estabelecida reserva especial 
para revisão do plano de benefícios que, se não utilizada por três exercícios consecutivos, determina-
rá a revisão obrigatória do plano de benefícios.
Nesse contexto, é razoável a vedação, incidindo para os planos de benefícios já instituídos, do 
repasse de ganhos de produtividade, abono e vantagens de qualquer natureza obtidos pelos parti-
cipantes em atividade para os benefícios promovidos pelo plano de previdência, em razão de regra 
jurídica cogente contida no art. 3º, parágrafo único, da LC 108/2001.
Ressalte-se, ainda, que a LC 108/2001 vinculou assistidos, participantes, entidade de previdência pri-
vada e órgãos públicos fiscalizador e regulador às suas regras de caráter cogente e eficácia imediata, 



385

REVISTA BAHIA FORENSE

sendo desnecessária a submissão das novas diretrizes traçadas pela referida norma à deliberação do 
conselho da entidade de previdência privada e posterior aprovação pelo órgão público fiscalizador, a 
fim de promover alteração regulamentar.
Convém esclarecer que é dever do Estado velar pelos interesses dos participantes e beneficiários 
dos planos - verdadeiros detentores do fundo formado -, garantindo a irredutibilidade do benefício, 
mas não a concessão, em prejuízo do equilíbrio atuarial, de ganhos reais aos assistidos, que já go-
zam de situação privilegiada com relação aos participantes - que poderão, em caso de desequilíbrio 
atuarial, ver reduzidos os benefícios a serem concedidos.
Por fim, mutatis mutandis, em se tratando de relação estatutária, envolvendo servidores públicos, 
consoante a iterativa jurisprudência do STF, só há violação ao direito adquirido e à irredutibilidade 
de vencimentos em caso de redução do valor nominal dos vencimentos.” (grifo acrescido)

Logo, considerando que o ACT 2007 possui previsão expressa sobre a não extensão das tabelas 
remuneratórias e da RMNR (e seu Complemento) ao benefício suplementar de aposentadoria e pensão 
percebidos pelos autores, sua aplicação, portanto, pode ensejar desequilíbrio financeiro e atuarial.

Por derradeiro, também não merece guarida o pleito de implantação do PCAC/2007, sen-
do certo que a reestruturação do plano de cargos e salários que atingiu os empregados da ativa 
não se confunde com reajuste salarial que compõe o fator de correção dos valores das suplemen-
tações, nos termos do artigo 41 do Regulamento do Plano de Benefícios da Petros, notadamente 
porque este é integralmente voltado aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramen-
tos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo 
exercício, reposição de níveis aos empregados em efetivo exercício, e Remuneração Mínima 
(RMNR) aos referidos empregados.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para o percentual de 15% 
(quinze por cento), sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a 
qual permanecerá suspensa, vez que a apelante é beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo 
a sentença pelos seus próprios termos.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8003622-89.2020.8.05.0080. Quinta Câmara Cível. Relator: Juiz de 
Direito Substituto de 2º Grau José Luiz Pessoa Cardoso, Julgado em 10/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁ-
RIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ANÁLISE DAS 
CONDIÇÕES INDIVIDUAIS DA SEGURADA. INTERPRETAÇÃO DA LEI 
PREVIDENCIÁRIA DE FORMA MAIS FLEXÍVEL E FAVORÁVEL À ACI-
DENTADA. IMPROBABILIDADE DE RECOLOCAÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO, AINDA QUE A LIMITAÇÃO FUNCIONAL NÃO SEJA ABSO-
LUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO 
BENEFÍCIO PLEITEADO. CUMULAÇÃO COM VALORES DECORRENTES 
DE POSSÍVEIS ATIVIDADES REMUNERADAS DA AUTORA. CABIMEN-
TO. TEMA 1.013 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBEN-
CIAIS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ATÉ A 
PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚ-
MULA Nº 111 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA 
REFORMADA.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Nº 8003622-89.2020.8.05.0080 em 
que figuram, como Apelante, ROSEMARY SILVA LIMA, e, como Apelado, INSTITUTO NA-
CIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribu-
nal de Justiça do Estado da Bahia, à maioria de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO 
à apelação, a fim de reformar a sentença vergastada, concedendo o benefício de aposentadoria por 
invalidez acidentária à Autora, devendo o Réu reimplantar o benefício de Auxílio-Doença Aciden-
tário da Recorrente, e também o converter em benefício de aposentadoria por invalidez acidentária 
(espécie 92), uma vez presentes todos os requisitos legais, ficando o Recorrido, ainda, condenado ao 
pagamento de toda a diferença de valores ocorrida da data do primeiro requerimento administrativo 
do benefício por incapacidade até a data do efetivo cumprimento deste decisum pelo Apelado, nos 
termos do artigo 43, caput, da Lei n° 8.213/91, não incidindo quaisquer descontos no valor do benefí-
cio se porventura a Autora tiver trabalhado no período respectivo, e assim o fazem pelas razões que 
integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

RELATÓRIO

Adoto, como próprio, o relatório da sentença (ID 16384258), prolatada na ação acidentária pro-
posta por ROSEMARY SILVA LIMA em face de INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL, que julgou improcedente o pedido da peça de ingresso, em virtude da ausência de verifi-
cação de nexo causal entre a moléstia e as atividades laborais da autora, extinguindo o processo com 
resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Insatisfeita, a autora interpôs recurso de apelação (ID 16384261) aduzindo, malgrado a in-
formação constante no laudo pericial, restou incontroverso perante seu empregador e o INSS, que a 
segurada passou a ter síndrome do túnel no carpo nos membros superiores em razão de excessivos 
trabalhos braçais repetitivos da sua profissão de costureira.

Sustenta ter o expert concluído que “a síndrome que afeta a periciada, produziu nela uma 
incapacidade parcial, e temporária, pois é passível de tratamento e de conseguir a melhora e controle 
daquele quadro clínico”. Contudo, ao responder ao quesito 04, do Juízo, afirmou que “Devido à sua 
patologia apurada, que limita a autora para realização de atos, tanto de natureza cotidiana, como la-
boral, a mesma, não poderá executar ações que envolvam movimentos com esforços repetitivos, em 
demanda excessiva, e sem pausas, com os seus punhos”.

Alega que se encontra impedida de realizar atividades que dependa de qualquer esforço físico 
com membros superiores, de forma que a única conclusão possível seria o reconhecimento da incapa-
cidade total da apelante, com a consequente aposentadoria por invalidez acidentária.

Afirma, considerado o grave quadro neurológico de que é portadora, a idade, a baixa instru-
ção, o fato de ser trabalhadora braçal com doença grave que lhe retira a possibilidade de realização 
de esforços físicos, e a insusceptibilidade de readaptação, tais fatores devem ser considerados para a 
concessão do benefício requerido, nos termos do art. 42 da Lei 8.213/91.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, para ser reformada a sentença recorrida, a fim de 
ser reimplantado o benefício de auxílio-doença acidentário, com a posterior conversão para apo-
sentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), condenado a Autarquia ré ao pagamento de toda a 
diferença de valores desde a data do primeiro requerimento administrativo do benefício por incapa-
cidade até a data do efetivo cumprimento do decisum. Caso não seja este o entendimento, requer seja 
determinada a implantação de benefício de auxílio-doença acidentário (espécie 91), com autorização 



387

REVISTA BAHIA FORENSE

de revisão administrativa apenas depois de comprovada a inclusão da apelante em programa de rea-
bilitação profissional, já que as graves lesões que possui nitidamente inviabilizam o exercício de sua 
profissão. Requer também sejam fixados honorários advocatícios recursais na forma da lei processual.

No ID 16384267, foi certificado o decurso de prazo sem que o INSS tenha contrarrazoado o 
recurso de apelação da autora.

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por ROSEMARY SILVA LIMA, em face da sentença de 
ID nº 16384258 dos autos da Ação de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez 
Acidentária com Pedido Antecipatório nº 8003622-89.2020.8.05.0080 proposta pela Apelante, contra 
o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, proferida nos seguintes termos:

Assim, não havendo nos autos a prova da existência do nexo causal entre a doença incapacitante e o 
labor desempenhado pela requerente, incabível se revela a concessão de qualquer benefício acidentário.
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, em virtude da ausência de verificação de nexo 
causal entre a moléstia e as atividades laborais da autora, extinguindo o processo com resolução de 
mérito, com base no artigo 487, I do CPC.
Isento de custas em face do benefício de gratuidade concedido e sem condenação em honorários, 
seguindo o disposto no artigo 129, parágrafo único da Lei 8.213/91e na Súmula 110 do STJ.

Adoto como próprio o relatório de ID 16762012, acrescentando que, levado o recurso a julga-
mento, o eminente Relator Des. Substituto José Luiz Pessoa Cardoso proferiu voto no sentido de negar 
provimento ao recurso.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre Relator, divergi no sentido de conhecer e dar 
provimento ao recurso, tendo a maioria da Turma Julgadora aderido a este posicionamento, motivo 
pelo qual passo a emitir voto vencedor.

Compulsando-se os autos, verifica-se que a apelação da Autora fora interposta para reformar 
a sentença de primeiro grau, a fim de: I – determinar que o Recorrido reimplante o benefício de Au-
xílio-Doença Acidentário da Recorrente, e também que o converta em benefício de aposentadoria por 
invalidez acidentária (espécie 92), uma vez presentes todos os requisitos legais, ficando o Recorrido, 
ainda, condenado ao pagamento de toda a diferença de valores ocorrida da data do primeiro requeri-
mento administrativo do r. benefício por incapacidade até a data do efetivo cumprimento pelo Apela-
do do Acórdão a ser proferido; II - registrar a necessidade de concessão do benefício de aposentadoria 
por invalidez, já que a incapacidade temporária convola-se em incapacidade definitiva, fazendo jus 
ao referido benefício; III – sucessivamente, caso seja o entendimento do colegiado, a manutenção do 
auxílio-doença acidentário na espécie 91, com autorização de revisão administrativa apenas depois de 
comprovado inclusão da segurada Apelante em programa de reabilitação profissional, já que as graves 
lesões que possui nitidamente inviabilizam o exercício de sua profissão.

Por sua vez, analisando-se detidamente a sentença recorrida, percebe-se que equivocadamen-
te, o juiz a quo considerou que: I – a conclusão da perícia judicial atestou pela incapacidade laborativa 
da requerente, mas afasta o nexo causal entre a moléstia da autora e o trabalho exercido; II – a incapa-
cidade da autora, portanto, deriva de doença não ocupacional, o que subtrai do Juízo a possibilidade 
de deferir benefício acidentário; III - não há nos autos a prova da existência do nexo causal entre a 
doença incapacitante e o labor desempenhado pela requerente.

Portanto, vislumbra-se que o cerne da questão repousa na possibilidade ou não de concessão 
de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria por invalidez à Autora, decorrente de acidente 
do trabalho.
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Ora, no bojo dos autos comprova-se que a tese defendida pela Apelante está embasada no 
laudo médico pericial (ID nº 17790448 - Pág. 2), que atesta a incapacidade da Recorrente para a 
atividade atual, “Periciando portador de lesão mielínica do nervo mediano do punho (síndrome 
do turno do carpo de grau moderado a severo”) (...) e mais – “sem previsão de retorno para o 
trabalho sem previsão de retorno às atividades habituais no momento, pois seus sintomas estão 
diretamente correlacionados com os dos sinais e sintomas apresentados e acima citados pelo 
acidente de trabalho.”.

Assim, nota-se que a atividade profissional da Autora já agrava a doença desde a alta previ-
denciária, já que a Recorrente é cometida de Síndrome do Túnel do Carpo, sofrendo em ambos os 
lados dos punhos, e intensa dor, no punho direito, ao realizar os movimentos de pronação e supinação, 
flexão e extensão, Teste de Phalen e Tinel- Positivos.

Destarte, a ação ordinária que pleiteia benefício previdenciário da espécie acidentária, na 
qual se impõe a obrigação de pagar o benefício, mostra-se necessária a comprovação dos seguintes 
requisitos: estar o trabalhador na condição de empregado à época do sinistro laboral, apresentar lesões 
incapacitantes ou doença profissional, nexo de causalidade entre estes, e, por fim, o grau de incapaci-
dade adquirida, seja temporária ou definitiva, considerando que, em matéria de infortunística, não se 
repara a lesão em si, mas a incapacidade dela resultante de produzir trabalho.

Sendo assim, evidencia-se que o fato gerador da obrigação de indenizar é a incapacidade 
adquirida por acidente típico ou doença profissional, de maneira que, restando comprovado o déficit 
funcional laboral em decorrência do referido acidente, seja ele parcial ou total, temporário ou per-
manente, é que se torna aceitável os pagamentos dos benefícios previdenciários pertinentes ao caso.

Nesse cenário, é cediço que a aposentadoria por invalidez é regulada pelo art. 42, da Lei nº 
8.213/91, que assim dispõe:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será 
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e in-
suscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á 
paga enquanto permanecer nesta condição.

À vista disto, a aposentadoria por invalidez é um benefício concedido aos trabalhadores con-
siderados incapazes para o exercício de atividade que lhes garanta o sustento, por motivo de doença 
ou acidente de trabalho e, ainda, insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência.

Inclusive, esse tem sido o entendimento do STJ ao admitir a flexibilização do art. 42 da Lei 
nº 8.213/91, quando presentes outros fatores que demonstram a impossibilidade de reabilitação do 
segurado:

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REEXAME DOS REQUISITOS 
PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS 
AUTOS. SÚMULA 7/STJ. CONSIDERAÇÃO DOS ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PRO-
FISSIONAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DO 
MAGISTRADO À PROVA PERICIAL. I - A inversão do julgado, na espécie, demandaria o reexame 
do conjunto fático-probatório dos autos, razão pela qual incide o enunciado da Súmula 7/STJ. III - Esta 
Corte Superior firmou entendimento no sentido de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve 
considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, 
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua inca-
pacidade parcial para o trabalho (AgRg no AREsp 574.421/SP, Relator: Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, DJe 14/11/2014). III - Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp 35.668/SP, 
Sexta Turma, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Publicado em: 20/02/2015). (Grifos nossos).
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PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCA-
PACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ECONÔMICAS, SOCIAIS E CULTURAIS 
QUE DEMONSTRAM A IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADE 
QUE GARANTA A SUBSISTÊNCIA DO SEGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚ-
MULA 7/STJ. 1. O STJ flexibiliza a norma do art. 42 da Lei 8.213/1991, admitindo a concessão da 
aposentadoria por invalidez quando constatada a incapacidade parcial, desde que aliada a outras 
circunstâncias que evidenciem a impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que 
garanta a subsistência do segurado. 2. O reexame dos fatos, provas ou circunstâncias, tendentes a 
influir no convencimento do juiz quanto à viabilidade de regresso ao trabalho, é inexequível em Re-
curso Especial, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg 
no AREsp 312.719/SC, Segunda Turma, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Publicado em: 
12/09/2013) (Grifos nossos).

Na hipótese dos autos, observa-se que, em resposta aos quesitos apresentados, o Perito afir-
mou (ID nº 16384242 - Pág. 7):

Incapacidade é a não capacidade, impotência ou inaptidão, portanto, compreendida como uma inabi-
lidade para realizar tarefas ou funções dentro de um limite considerado normal para o ser humano, 
referindo-se a um conceito estatístico. Representa uma estimativa de extensão ou do efeito de uma 
deficiência sobre a vida da pessoa; estará sempre relacionada à determinada atividade, para a qual o 
indivíduo estará incapaz.

De volta ao laudo pericial, em especial no ID nº 16384242 - Pág. 7, extrai-se:

Ocorre mais frequentemente no sexo feminino (65 a 80%), com idades entre 40 e 60 anos, e 50 a 60% 
são bilaterais. A característica bilateral aumenta com a duração dos sintomas. Está ligada a uma 
hipertrofia da sinovial dos tendões flexores por causa de uma degeneração do tecido conjuntivo com 
esclerose vascular, edema e fragmentação do colágeno. Estudos mostram que sexo, idade e fatores 
genéticos e antropométricos (tamanho do túnel do carpo) representam os fatores de predisposição 
mais importantes, outros fatores são a obesidade e o tabagismo.
Na data da prova pericial, a periciada, apresentava sinais clínicos consonantes com os achados 
em seu exame complementar, ou seja, uma Eletroneuromiografia no seu membro superior direito, 
realizada em 21/10/2020(...).

Por conseguinte, os resultados levam à concessão à Recorrente do benefício de aposentadoria 
por invalidez acidentária, já que os referidos achados se referem a “lesão mielínica do nervo mediano 
no punho de grau severo.” (ID nº 16384242 - Pág. 7).

Logo, a Apelante é portadora de Síndrome do Túnel do Carpo Severa no MSD e Lesão 
Mielínica Severa do Nervo Mediano do Punho.

Na hipótese dos autos, observa-se que, em resposta aos quesitos apresentados, o Perito afir-
mou que a Autora encontra-se impossibilitada de exercer “ função de costureira, deverá evitar a 
execução de atividades manuais, com excesso de demanda.”.

Entretanto, para aferição do grau e do prognóstico da incapacidade também devem ser levadas 
em conta as condições inerentes à Autora, pessoa que conta, atualmente, com 43 (quarenta e três anos) 
anos, possui baixo grau de instrução escolar e que exerce a profissão de costureira, além da realidade 
do mercado de trabalho atual, o que obsta a conclusão pela simples possibilidade de reabilitação para 
o desempenho de outras atividades.

Nesse universo, dispõe o art. 62 e parágrafo único do mesmo diploma legal:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para sua atividade habi-
tual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional.
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Parágrafo único. O benefício será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o de-
sempenho de atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não recuperável, for 
aposentado por invalidez (Grifo nosso).

Ademais, o laudo pericial, embora contraditório, atesta que a atividade desenvolvida pela par-
te Autora atua como fator que contribui para a doença diagnosticada; assim sendo, com fulcro nas 
demais respostas aos quesitos propostos pela Autora e pelo Réu, restou confirmado que a Segurada 
apresenta incapacidade que ainda persiste, motivo pelo qual lhe assiste razão, sendo devido o benefí-
cio de aposentadoria por invalidez para que lhe garanta a subsistência.

Nesse cenário, quanto à reinserção da Apelante no mercado de trabalho, afigura-se plausível 
o pleito da Recorrente, valendo lembrar que é considerável o número de precedentes judiciais que, 
diante de peculiaridades do caso concreto, interpretam a lei previdenciária de forma mais flexível e 
favorável ao acidentado, levando em conta o seu cunho social e protetivo.

Com efeito, não há como ignorar que, em determinadas situações, a recolocação do aciden-
tado no mercado de trabalho é altamente improvável, ainda que a sua limitação funcional não seja 
absoluta, razão pela qual uma solução diversa daquela definida friamente em lei se impõe, tal como 
se tem visto na jurisprudência pátria.

Nessas circunstâncias, restando configurados o acidente de trabalho e a impossibilidade de 
retorno da Autora/Apelante às atividades laborais anteriormente efetuadas ou a reinserção improvável 
no mercado de trabalho, esta faz jus ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado de Tribunal pátrio:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA A INCAPACIDADE LABO-
RAL DEFINITIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO MISERO. REEXAME NECESSÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. A aposentadoria por invalidez requer a constatação de inca-
pacidade definitiva e a impossibilidade de reabilitação do segurado para atividade que lhe garanta a 
subsistência, segundo previsão legal do benefício contida na regra do art. 42 da Lei n° 8.213/91. Con-
forme entendimento jurisprudencial desta Corte e do STJ, não apenas os elementos previstos no art. 
42 da Lei nº 8.213/91, mas também aspectos sócio-econômicos, profissionais e culturais do segurado 
devem ser considerados para fins de concessão da aposentadoria por invalidez. Caso em que demons-
trada a incapacidade permanente do segurado para as atividades que desenvolvia habitualmente antes 
do infortúnio, o que, aliada às suas características pessoais, indica a inviabilidade de reabilitação para 
outra atividade que lhe garanta a subsistência. Peculiaridades do caso concreto e análise da situação 
pessoal do segurado que permitem a concessão do benefício de acordo com o conjunto fático-probató-
rio dos autos. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com 
outros elementos ou fatos provados nos autos, de acordo com os artigos 131 e 436 do CPC. Aplicação 
do princípio in dubio pro misero, que determina a interpretação do conjunto fático-probatório de for-
ma mais favorável ao segurado. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Nos termos do artigo 43, caput, 
da Lei n° 8.213/91, o termo inicial da aposentadoria por invalidez é o dia imediato ao da cessação 
do auxílio-doença. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tratando-se de ação buscando a concessão 
de benefícios previdenciários, o entendimento consolidado nesta Câmara é de que a verba honorária 
seja fixada em 10% sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença, nos termos da Súmula 111 
do STJ. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros moratórios incidirão em 
12% ao ano a partir da citação nos termos da Súmula nº 204 do STJ. A correção monetária incidente 
sobre as parcelas vencidas será pelo INPC desde 01.04.2006 até a vigência da Lei n° 11.960/09, quando 
tanto a correção monetária quanto os juros moratórios serão atualizados uma única vez e pelos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. CUSTAS PROCESSUAIS. 
As Pessoas Jurídicas de Direito Público estão isentas do pagamento de custas processuais, despesas 
e emolumentos, conforme o previsto no art. 1º da Lei nº 13.471/2010, que deu nova redação ao art. 11 
do Regimento de Custas (Lei nº 8.121/85). APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMEN-
TE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJRS, Apelação Cível nº 70050660190, Nona 
Câmara Cível, Relator: Des. LEONEL PIRES OHLWEILER, julgado em 12/12/2012, publicado em 
25/01/2013). (Grifos nossos).
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E muito recente desta Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. 
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES INDIVI-
DUAIS DO SEGURADO. INTERPRETAÇÃO DA LEI PREVIDENCIÁRIA DE FORMA MAIS 
FLEXÍVEL E FAVORÁVEL AO ACIDENTADO. IMPROBABILIDADE DE RECOLOCAÇÃO 
NO MERCADO DE TRABALHO, AINDA QUE A LIMITAÇÃO FUNCIONAL NÃO SEJA AB-
SOLUTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO 
PLEITEADO, A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, DEVENDO SER REALIZADA A COMPENSA-
ÇÃO DAS PARCELAS EVENTUALMENTE RECEBIDAS NA TITULARIDADE DE QUALQUER 
OUTRO BENEFÍCIO NÃO ACUMULÁVEL NO MESMO PERÍODO. CUMULAÇÃO COM VA-
LORES DECORRENTES DE POSSÍVEIS ATIVIDADES REMUNERADAS DO AUTOR. CABI-
MENTO. TEMA 1.013 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC. JUROS MORATÓRIOS 
DE ACORDO COM A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA APENAS SOBRE AS PARCELAS 
VENCIDAS ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚ-
MULA Nº 111 DO STJ. DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL QUE SOMENTE OCORRERÁ QUANDO 
LIQUIDADO O JULGADO, CONFORME REGRAMENTO DO ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC. 
APELAÇÃO DO RÉU CONHECIDA E IMPROVIDA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E 
PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, INCLUSIVE, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 
(TJBA, Apelação nº 0105696-61.2010.8.05.0001, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, 
Publicado em: 16/02/2021). (Grifos nossos).

Assim sendo, a Autora trouxe argumentos capazes de reformar o decisum vergastado.
Por derradeiro, verifica-se que a sentença deve ser parcialmente reformada em relação aos hono-

rários sucumbenciais, porquanto estes devem incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a prolação da 
sentença, em observância ao enunciado da Súmula nº 111 do STJ, sendo certo que a definição do percentual 
somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme regramento do art. 85, § 4º, inciso II, do CPC/15.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, a 
fim de reformar a sentença vergastada, concedendo o benefício de aposentadoria por invalidez aciden-
tária à Autora, devendo o Réu reimplantar o benefício de Auxílio-Doença Acidentário da Recorrente, 
e também o converter em benefício de aposentadoria por invalidez acidentária (espécie 92), uma vez 
presentes todos os requisitos legais, ficando o Recorrido, ainda, condenado ao pagamento de toda a 
diferença de valores ocorrida da data do primeiro requerimento administrativo do benefício por in-
capacidade até a data do efetivo cumprimento deste decisum pelo Apelado, nos termos do artigo 43, 
caput, da Lei n° 8.213/91, não incidindo quaisquer descontos no valor do benefício se porventura a 
Autora tiver trabalhado no período respectivo.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0004025-52.2007.8.05.0113. Quarta Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Julgado em 21/09/2021).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. SENTEN-
ÇA QUE DETERMINA O RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍ-
LIO-DOENÇA, COM INDICAÇÃO DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. A 
PERÍCIA ATESTA A INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA DO SEGU-
RADO. LONGO PERÍODO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ATÉ A SEN-
TENÇA. IDADE AVANÇADA (69 ANOS) DO REQUERENTE. MOLÉSTIAS IN-
CAPACITANTES NÃO CESSADAS. IMPOSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO 
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EM ATIVIDADE CAPAZ DE PROVER SUA SUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂN-
CIAS QUE ATRAEM A ANÁLISE DA QUESTÃO SOB UMA PERSPECTIVA 
BIOPSICOSOCIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ RECONHECIDA. 
PRETENSÃO DO RÉU DE FIXAR PRAZO PARA PAGAMENTO DO AUXÍ-
LIO-DOENÇA NEGADA. APLICAÇÃO, EX OFFICIO, DO INPC. RECURSO 
DO AUTOR PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS EM 3%.
1. No caso vertente, o Demandante, ao ajuizar a ação em comento, em 2006, pretendia 
a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, sob o argu-
mento de que se encontrava permanentemente incapacitado para o trabalho.
2. A perícia realizada em 2013 concluiu que o Autor, embora sem condições de exercer 
atividade remunerada, naquele momento, poderia, tão logo terminado o tratamento a 
que era submetido, ser reabilitado em função diversa.
3. A sentença negou o pedido principal e acolheu, subsidiariamente, o pleito de auxí-
lio-doença, por prazo indeterminado.
4. Conquanto a perícia, realizada há mais de 8 anos, tenha atestado a incapacidade 
laboral temporária, a conclusão do perito não vincula o magistrado.
5. As provas colacionadas aos autos demonstram que a situação de saúde impede o 
segurado de retornar ao labor, especialmente, de prover sua subsistência em outra ati-
vidade econômica.
6. Isso, porque o acionante trouxe laudos médicos recentes que demonstram que as 
moléstias observadas em 2013 ainda o impedem de exercer atividade remunerada. 
Contando, atualmente, com 69 anos de idade, observa-se que o acionante está há mais 
de 20 anos afastado do mercado de trabalho, recebendo auxílio-doença acidentário.
7. Avaliando o cenário dos autos sob uma perspectiva biopsicosocial, conclui-se que o 
pleito de concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, em favor do requeren-
te, deve ser provido.
8. Nega-se provimento ao recurso do réu, INSS, que pretendia limitar, a 45 (quarenta e 
cinco) dias, o pagamento do auxílio-doença acidentário, nos termos do §9º, do art. 60, 
da Lei 8.213/91.
9. Visto que foi fixado o IPCA-E, como indicador de atualização financeira, deve, o de-
cisum impugnado, ser alterado, de ofício, para que eventuais verbas sejam reajustadas 
pelo INPC, nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 905).
8. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS MAJORADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os 
Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 
por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU e DAR PRO-
VIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, na forma do quanto fundamentado no voto da excelen-
tíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

RELATÓRIO

Adoto o relatório da sentença de id. 17471382, e acrescento que se trata de apelação interposta 
por Instituto Nacional do Seguro Social, à qual aderiu, em recurso adesivo, Evandro José Santos, 
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contra o decisum prolatado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara das Relações de Consumo, Cíveis 
e Comerciais da Comarca de Itabuna, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor para 
determinar o restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, rejeitando o pleito de apo-
sentadoria por invalidez, feito pelo segurado.

O réu apela alegando que a sentença incorreu em error in judicando,“haja vista que condi-
cionou a cessação do benefício à recuperação laboral a ser aferida por perícia médica a cargo da 
autarquia, ignorando, em absoluto, a previsão da Lei nº 13.457/2017.”

Narra, que, o §8º do art. 60, da supracitada norma, expressamente prevê a necessidade de fixação 
de prazo de vigência do benefício e, na impossibilidade de fazê-lo, seja em âmbito judicial ou administra-
tivo, afirma que se aplica o §9º, que determina o prazo de 45 dias, sujeito a pedido de extensão pelo autor.

Nesse termos, o recorrente pugna que seja “integrada a sentença, para constar que o INSS 
poderá cessar o benefício da parte autora caso não seja realizado o pedido de prorrogação, con-
forme o regramento da matéria.”

O Autor, no recurso adesivo, assevera ser idoso, com idade superior a 65 anos, tendo, ao longo 
de 28 destes, exercido atividade laboral como vigilante, profissão que não mais pode desempenhar 
diante das moléstias que o incapacitam. Afirma, também, a impossibilidade de reabilitação para exer-
cício de qualquer outra atividade a conferir-lhe meios para prover sua subsistência.

Sustenta, ainda, o requerente, que a decisão guerreada deixou de observar a conclusão da 
perícia, cuja conclusão atesta ser a situação do acionante de incapacidade total e irreversível. Ato 
contínuo, conclui que reúne as condições necessárias, previstas pela legislação previdenciária, para 
ser aposentado por invalidez.

Por fim, requer a reforma da decisão do MM. Juízo a quo a fim de conceder, a si, o benefício 
previdenciário de aposentadoria em detrimento do auxílio-doença.

O segurado apresentou suas contrarrazões, avistáveis no id. 17477412. A Autarquia Federal, 
doutro lado, deixou escoar o prazo para contrapor-se ao recurso adesivo, conforme demonstra a cer-
tidão de id. 17477418.

VOTO

O cerne da questão se relaciona à ação acidentária proposta por EVANDRO JOSÉ DOS 
SANTOS, em face do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social.

Verifica-se que o autor/apelante, ao ajuizar a ação em comento, pretendia a concessão do 
benefício previdenciário aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, a manutenção do auxílio-
-doença acidentário em face de suposta incapacidade definitiva e social.

O magistrado a quo julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, determinando o resta-
belecimento do benefício acidentário, porém, deixou de fixar o prazo de duração. Nesse contexto, a 
pretensão do Ente Previdenciário visa que esse prazo seja de 45 (quarenta e cinco) dias, na forma do 
§9º, do art. 60, da Lei 8.213/91.

O recurso adesivo, por sua vez, reitera o pedido principal da ação, e, assim, busca reformar a 
decisão de primeiro grau a fim de que seja concedida a aposentadoria por invalidez do segurado.

Pois bem. Vejamos.
Antes de adentrar à análise do mérito recursal, verifico a presença dos requisitos de admissibi-

lidade em ambos os recursos, sendo tempestivos e gozando da isenção das custas em ambos os casos.
Conquanto se trate de apelação e recurso adesivo, a questão colocada a este Segundo Grau im-

pele essa Relatora a analisar o caso conjuntamente, utilizando-se do efeito devolutivo próprio aos apelos.
Ab initio, observo que, no presente caso, foram juntados autos duas perícias. A última delas 

foi juntada na data de 05/09/2019, conforme id. 17477383. No entanto, deve-se salientar que a referida 
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avaliação da saúde do autor não pode ser utilizada como fundamento às decisões nos presentes nestes 
autos, como pretende o demandante.

A exclusão da prova deriva do fato de que os honorários periciais não foram depositados pela 
parte ré, o que implicou na decisão do Magistrado de suspender a execução da perícia solicitada pela 
Entidade Autárquica – id. 17477361 -, tendo, inclusive, proferido decisão final de mérito antes da sua 
juntada ao caderno processual.

A sentença proferida pelo primeiro grau de jurisdição fundamentou-se na perícia constante do 
id. 17477221, formulada por profissional médico em 22/03/2013.

Naquele documento, o galeno relatou que o periciado “não consegue fazer normalmente, os mo-
vimentos articulares da coluna vertebral flexão, extensão, rotação e lateralização. Tem queixas de dor 
em todos os movimentos e limitação na flexão anterior a 35 graus. Teste de Làsegue, positivo (pesquisa 
diagnóstica de compressão de raiz nervosa lombo-sacra). Reflexos patelares e aquileu presentes com 
alteração a esquerda. Não conseguiu andar nas pontas dos pés e calcanhares, alternadamente”.

Atestou, o profissional, a existência de moléstias que atingem o aparelho urinário, com relato 
do segurado de dor genital, nos testículos e incontinência urinária.

Nesse sentido, a avaliação reconhece que o segurado sofre de mais de uma patologia, - “res-
trição nos movimentos da coluna lombar, sinais de compressão radicular lombar limitante, uso de 
sonda urinária e tratamento para patologia de próstata“ (id. 17477232)- que o impedem de exercer 
as atividades remuneradas e prover seu próprio sustento.

Por fim, conclui sua avaliação atestando que há “SINAIS DE INCAPACIDACE FUNCIONAL 
EM COLUNA LOMBAR E APARELHO GENITO-URINÁRIO” e, que, naquele momento, o segura-
do estava totalmente inabilitado para qualquer espécie de trabalho, garantindo, inclusive, que, desde a 
época do ajuizamento da demanda, em 2006, o autor já era incapaz para exercício do labor.

Importa frisar, todavia, que a avaliação do perito é categórica a enunciar a necessidade de 
nova avaliação no período de 2 (dois) anos, contados a partir da realização do referido trabalho.

Da observação do Laudo colacionado aos autos, verifica-se que a decisão de primeiro grau 
não pode ser ratificada. Diversos são os fatores que conduzem essa Magistrada a votar pela reforma 
da sentença.

Primeiramente, o Juiz não está adstrito às conclusões da perícia, em especial, quando a avalia-
ção foi realizada em período deveras distante do momento da conclusão do processo.

Ademais, passados quase 8(oito) anos, a parte autora, segundo os documentos contidos nesse 
caderno processual, permanece em situação idêntica àquela (id. 17477343), quando sua saúde o impe-
dia de exercer atividade econômica remunerada.

Demais disso, deve-se levar em conta a idade avançada do autor da demanda, que atualmente 
supera os 69 anos de idade, fator este que contribui para o desenvolvimento e piora das moléstias que 
o acometem, como também inibem a possibilidade de retorno ao exercício de qualquer profissão no 
atual mercado de trabalho.

Nesse tema, friso que o demandante permaneceu em atividade remunerada, como vigilante, 
por 28 anos. Todavia, há quase 20 anos o autor mantém sua sobrevivência por meio do benefício pre-
videnciário.

Em um cenário de constante mudanças decorrentes da evolução da tecnologia, como o atual, 
impossível esperar que na idade em que se encontra o beneficiário do seguro social, portador de di-
versas moléstias, ainda assim possa reabilitar-se para exercer atividade remunerada e, mais, capaz de 
prover-lhe o sustento de forma independente.

Dessa forma, a avaliação do pedido formulado em primeira instância não se resume à orientação 
médico-biológica. A vexata quaestio deve ser vista de forma mais abrangente, de forma a aferir se, em 
algum cenário próximo, e no contexto da sociedade em que vivemos, é possível a reabilitação do segurado.
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Por isso, a Turma Nacional de Uniformização, na Súmula nº 47, afirma que “uma vez reconhe-
cida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do 
segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez”. (TNU, 2012).

Numa perspectiva biopsicosocial, de maior abrangência, evidente que não é possível impor ao 
demandante, no prazo exíguo de 45 dias, como pretende o INSS, volte a exercer atividade econômica 
que lhe garanta a subsistência. Aliás, como demonstrado alhures, evidencia-se a veemente inva-
lidez para desempenhar funções produtivas que o levem a promover o sustento próprio.

Em casos similares, a Corte Cidadã seguiu os preceitos supra formulados, conforme demons-
tram os arestos citados a seguir:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO 
PERICIAL CONCLUSIVO PELA INCAPACIDADE PARCIAL DO SEGURADO. NÃO VIN-
CULAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA SÓCIOECONÔMICA, PROFISSIONAL E CULTURAL FA-
VORÁVEL À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os pleitos previdenciários possuem relevante 
valor social de proteção ao Trabalhador Rural Segurado da Previdência Social, devendo ser, 
portanto, julgados sob tal orientação exegética. 2. Para a concessão de aposentadoria por 
invalidez devem ser considerados outros aspectos relevantes, além dos elencados no art.42 da 
Lei 8.213/91, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado. 3. 
Embora tenha o laudo pericial concluído pela incapacidade parcial do segurado, o Magistrado 
não fica vinculado à prova pericial, podendo decidir contrário a ela quando houver nos autos 
outros elementos que assim o convençam, como no presente caso. 4. Em face das limitações 
impostas pela avançada idade (72 anos), bem como por ser o segurado semi-analfabeto e ru-
rícola, seria utopia defender sua inserção no concorrido mercado de trabalho, para iniciar 
uma nova atividade profissional, pelo que faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez. 
5. Recurso Especial não conhecido.(STJ,5ªTurma,REspnº965.597/PE,Rel.Min.NapoleãoNunes-
MaiaFilho,unânime,DJU17.09.2007).

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RE-
CURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE LABORAL. AFE-
RIÇÃO POR CRITÉRIOS SOCIAIS E CULTURAIS. POSSIBILIDADE. NÃO VINCULAÇÃO AO 
LAUDO PERICIAL.1. Esta Corte tem entendimento no sentido de que, para a concessão da apo-
sentadoria por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela 
incapacidade laboral levando em conta os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do 
segurado. (STJ, AgRg no AREsp 103.056/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEI-
RA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 02/08/2013)

Ressalto, ainda, porque importante, que, o réu teve oportunidade de produzir prova em con-
trário, capaz de demonstrar a aptidão do autor para o labor, contudo, em face da conduta desidiosa, 
deixou de colacionar aos autos, em tempo, o valor para o pagamento dos honorários periciais, confor-
me demonstram as decisões interlocutórias de id.17477361 e 17477361.

Dessa forma, a Autarquia previdenciária não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos ter-
mos do art. 373, II, do CPC, de produzir a prova capaz de infirmar a condição de incapacidade do 
demandante, em uma segunda perícia, a qual, inclusive, foi requerida por si.

À vista disso, diante das razões citadas, pode-se inferir que a incapacidade do autor deixou de 
ser temporária, já que, quando observada numa perspectiva ampliada, revela seu caráter permanente. 
Por isso, não restam dúvidas de que a parte autora faz jus ao benefício aposentadoria por invalidez, 
por se ajustar ao artigo 42 da Lei 8.213/91.

Em arremate, assinala-se que há de se reconhecer, de ofício, a alteração do índice de correção 
monetária prevista no decisum impugnado, vez MM. Juízo a quo utilizou o IPCA-E.

Contudo, desde o julgamento do Tema 905 (em sede de recursos repetitivos), o STJ firmou sua 
jurisprudência no sentido de que, nas causas cujo objeto é a concessão de benefício previdenciário, 
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deve-se aplicar o INPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, haja vista a 
existência de previsão nesse sentido constante do art. 41-A da Lei 8.213/91.

Confluente às razões expostas, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO 
DO AUTOR, e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU, razão pela qual JULGO PRO-
CEDENTE o pedido da inicial para reconhecer o direito à concessão do benefício de aposentadoria 
por invalidez, bem assim, para determinar a implantação imediata do benefício em substituição ao 
auxílio-doença. As eventuais parcelas não pagas devem ser restituídas com aplicação do INPC, indi-
cador de atualização financeira calculado pelo IBGE.

*****
(TJBA – Agravo Interno Cível nº 8013016-06.2019.8.05.0000.1.AgIntCiv. Segunda Câmara Cí-
vel. Relator: Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Julgado em 31/08/2021).

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. 
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA 
DE ALTA COMPLEXIDADE. INCOMPATIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO 
JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. 
DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1- Recurso de agravo interno cujo mérito recursal está na definição de qual juízo se-
ria competente para processar e julgar a produção antecipada de prova, uma vez que 
a prova a ser produzida é extremamente complexa, em que pese o valor da causa ser 
inferior a 60 salários-mínimos.
2- Origem dos Juizados Especiais remonta a sua aversão às causas complexas, confor-
me art. 98, I, da CF. Juizado Especial da Fazenda Pública voltado para causas de menor 
complexidade, que demandem perícias mais simples. Alta complexidade da prova a ser 
produzida no presente caso, apta a atrair a competência da 7º Vara da Fazenda Pública 
de Salvador.
3- Decisão monocrática reformada. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013016-06.2019.8.05.0000.1.AgIntCiv, em 
que figuram como agravante R. L. C. e outros e como agravado ESTADO DA BAHIA. 

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, 
por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do 
voto do relator.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo interno interposto por R. L. C., representada por sua genito-
ra, contra decisão monocrática de ID 7333581, prolatada pela então relatora, Desa. Dinalva Gomes 
Laranjeira Pimentel, no curso do agravo de instrumento, interposto na ação ordinária de nº 0577374-
27.2017.8.05.0001, ajuizada contra o Estado da Bahia, que julgou o agravo nos seguintes termos:

“[...] uma vez que ao presente caso foi atribuído o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o foro compe-
tente para julgar a presente causa é a do Juizado Especial da Fazenda Pública.
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Ademais, não prospera a alegação de complexidade da causa, em razão da necessidade de realização 
de prova pericial, pois a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual é firme no sentido de que a com-
petência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada segundo o valor da causa, sendo 
irrelevante a necessidade de produção de prova pericial, ou seja, a complexidade da matéria [...]
Diante do exposto, com fulcro no art. 932, IV c/c art.162, XVI do RITJ Ba e súmula 568 do STJ, NEGO 
PROVIMENTO AO RECURSO, diante de sua manifesta contrariedade aos precedentes retrocitados.
Publique-se. Intimem-se.”

Irresignada, a parte ré interpôs agravo interno, alegando que o Juizado Especial da Fazenda 
Pública não teria competência para proceder com a perícia necessária para o caso, em virtude da com-
plexidade que demandaria e o contraste com a simplicidade do rito dos Juizados Especiais.

O Estado da Bahia deixou transcorrer o prazo sem contrarrazoar o recurso, conforme certidão 
de ID 18093143.

Os autos foram submetidos à apreciação da Procuradoria de Justiça, que entendeu pelo pro-
vimento do recurso, arguindo que para a fixação da competência em sede de produção antecipada de 
prova, deve-se observar o grau de complexidade da prova a ser produzida (ID 13907883 nos autos do 
agravo de instrumento).

VOTO

Antes de tratar sobre o agravo interno, convém tratar de maneira sumária sobre a ação que foi 
proposta na primeira instância.

A demanda originária trata-se de Ação de Produção Antecipada de Prova (ID 3809912) ajui-
zada por R. L. C., representada por sua genitora, Merivania Lima Oliveira, por intermédio da Defen-
soria Pública do Estado da Bahia, ajuizada na 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador 
(BA), buscando a EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS e produção antecipada de PROVA PERICIAL.

Para tanto, formulou, em síntese, os seguintes requerimentos:

“C) A IMEDIATA expedição de mandado de EXIBIÇÃO de DOCUMENTOS/PRONTUÁRIO 
MÉDICO, inclusive, de todas as informações e registros constantes nos arquivos, sistemas e ban-
cos de dados do HOSPITAL GERAL JOÃO BATISTA CARIBÉ, referentes a atendimentos, inter-
nações acompanhamento e quaisquer procedimentos (inclusive exames e cirurgias) relacionados 
à paciente RIHANNA LIMA CARDOSO, nascida no mês de junho de 2016 no mencionado Hos-
pital, inclusive, de REGISTROS DE ENFERMAGEM, RELATÓRIOS DO SERVIÇO SOCIAL; 
FICHA DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE/ FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO E PRON-
TUÁRIOS MÉDICOS;
d) A IMEDIATA produção de PROVA PERICIAL para DEMONSTRAÇÃO e DETALHAMENTO 
TÉCNICO dos fatos/ato ilícito praticado, dos danos sofridos e da relação destes com o ato ilícito in-
dicado, envolvendo deficiências na disponibilização de tratamento de saúde no âmbito do SUS, que 
resultaram em prejuízos sofridos pela Parte Autora, de junho de 2016, quando da realização do parto 
até a atualidade;
e) O julgamento pela TOTAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS, com a HOMOLOGAÇÃO da PROVA 
PRODUZIDA;

Face a tal demanda, o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Salvador proferiu 
decisão interlocutória declinando da competência para que fossem remetidos os autos do processo ao 
Juizado Especial da Fazenda Pública - JEFP, uma vez que o valor atribuído à causa era inferior a 60 
salários-mínimos e isso atraía a competência do JEFP, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009.
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Contra a referida decisão, foi interposto agravo de instrumento, o qual teve seu provimento ne-
gado por meio de decisão monocrática proferida pela então relatora, Desa. Dinalva Gomes Laranjeira 
Pimentel, julgando que “a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser fixada 
segundo o valor da causa, sendo irrelevante a necessidade de produção de prova pericial”.

Por conta disso, foi interposto o presente agravo interno cujo mérito recursal está na definição 
de qual juízo seria competente para processar e julgar a produção antecipada de prova, uma vez que 
a prova a ser produzida é extremamente complexa.

Com efeito, além da narração fática apresentada na petição inicial, extrai-se evidente comple-
xidade da perícia pretendida pela autora no pedido “d” supratranscrito, no qual pleiteia-se “produção 
de PROVA PERICIAL para DEMONSTRAÇÃO e DETALHAMENTO TÉCNICO dos fatos/ato ilíci-
to praticado, dos danos sofridos e da relação destes com o ato ilícito indicado, envolvendo deficiências 
na disponibilização de tratamento de saúde no âmbito do SUS, que resultaram em prejuízos sofridos 
pela Parte Autora, de junho de 2016, quando da realização do parto até a atualidade”.

No mesmo sentido é o parecer do Ministério Público emitido nos autos do agravo de instru-
mento ao ID 7072502, segundo o qual:

“O meio probatório necessário e requestado pela agravante refere-se à perícia judicial acerca de pos-
sível erro médico, tendente a diagnosticar as causas do dano “traumatismo obstétrico do plexo bran-
quial à direita (CID: P14)”.
Veja-se que o meio probatório é extremamente complexo, visto que pretende avaliar os fatores da uni-
dade de saúde, as técnicas adotadas no procedimento obstétrico, etc.”

Constata-se também que, em contraste com a complexidade da perícia, a autora, ora agravan-
te, fixou o valor da causa em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem. É cediço que a origem dos Juizados Especiais remonta a sua aversão às causas 
complexas. Tanto é que o art. 98 da Constituição Federal, em seu inciso I, ao dispor que os entes fe-
derativos criariam os juizados especiais, delimitou o seu âmbito de competência da seguinte maneira:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:
I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conci-
liação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de 
menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses 
previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

Com o advento da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, 
foram dados contornos ao que seriam causas de menor complexidade, definindo quais seriam os cri-
térios de fixação de competência.

Dentre tais critérios, encontra-se a menor complexidade da causa, assim como o valor de alça-
da que, segundo o inciso I do art. 3º, não poderá ser superior a 40 salários-mínimos. Senão, vejamos:

Da Competência
Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas 
cíveis de menor complexidade, assim consideradas:
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

Por outro lado, a Lei nº 12.153/2009, que criou os Juizados Especiais da Fazenda Pública, não 
repete essa conceitualização das causas cíveis de menor complexidade exposta no art. 3º do Lei nº 
9.099/95. Ela traz somente as regras de competência:
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Art. 2o É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar 
causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o 
valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

Contudo, embora a norma do referido art. 2º não seja tão restritiva, tanto a doutrina quanto a 
jurisprudência se dividiram em posições divergentes: uns atrelando a complexidade da causa ao valor 
da causa, de maneira que a competência é definida pelo valor atribuído pela parte, desconsiderando a 
necessidade de dilação probatória; outros entendem que o conceito de “menor complexidade” deverá 
levar em consideração o objeto do que se pretende comprovar pela demanda.

O Supremo Tribunal Federal, ao tratar sobre a interpretação do art. 2º da Lei 9.099/95, à luz 
do art. 98, I da CF, entendeu que os Juizados Especiais não poderiam tratar sobre matéria de maior 
complexidade. Senão, vejamos:

COMPETÊNCIA – JUIZADOS ESPECIAIS – CAUSAS CÍVEIS. A excludente da competência dos 
juizados especiais – complexidade da controvérsia (artigo 98 da Constituição Federal) – há de 
ser sopesada em face das causas de pedir constantes da inicial, observando-se, em passo seguinte, 
a defesa apresentada pela parte acionada. COMPETÊNCIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – FUMO 
– DEPENDÊNCIA – TRATAMENTO. Ante as balizas objetivas do conflito de interesses, a dire-
cionarem a indagação técnico-pericial, surge complexidade a afastar a competência dos juizados 
especiais. (RE 537427, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/04/2011, DJe-
066 DIVULG 10-04-2013 PUBLIC 11-04-2013)

O entendimento unânime expressado pelo STF foi no sentido de que o art. 2º da Lei nº 9.099/95 
não poderia restringir a expressão “menor complexidade” presente na Carta Magna, até mesmo por-
que o valor da causa não seria o suficiente para definir todas as hipóteses de causas menos complexas.

Sobre a questão, expressou-se a Ministra Ellen Gracie no seu voto-vista ao destacar que o 
valor da causa não é o único critério a ser utilizado para compreensão dos limites do termo “comple-
xidade da controvérsia”:

“É preciso, portanto, em respeito ao comando constitucional insculpido no art. 98, I, da Carta Magna, 
reconhecer que, excepcionalmente, poderão surgir litígios em que o valor da causa, ou seja, a sua ex-
pressão monetária, não guardará qualquer relação com a complexidade das questões de direito ou de 
fato a serem dirimidas.”

Não se desconhece que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça tenha 
se firmado no sentido de que “a necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a 
competência dos juizados especiais. Precedentes” (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).

Contudo, esse posicionamento majoritário é utilizado nos casos comuns – isto é, naqueles 
casos que, embora demandem prova pericial, esta não terá como objeto algo complexo. É dizer, em 
que pese seja posicionamento majoritário, a sua aplicação não deverá ser indistinta, pois deverá ser 
afastado, em se tratando de casos que demandem perícia complexa.

É nesse mesmo sentido que o Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado diante de casos 
em que a prova pericial é extremamente complexa, nos quais entendem que os Juizados Especiais são 
incompetentes e determinam o processamento das perícias complexas nas varas comuns:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO DE REPARAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRO-
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CESSAMENTO E JULGAMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA AFASTADA.
1. Mandado de Segurança.
2. “A necessidade da realização de prova pericial, por si só, não afasta a competência dos juizados 
especiais. Precedentes” (RMS 39.071/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe de 15/10/2018).
3. No caso, o Tribunal de origem, examinando a controvérsia e o acervo fático-probatório dos au-
tos, entendeu pela necessidade de produção de prova pericial complexa para aferir o valor devido 
aos recorrentes a título de danos materiais, em razão da suposta depreciação do imóvel devido à 
ausência da área de lazer anunciada pelas recorridas, pelo que deve ser afastada a competência 
do Juizado Especial.
4. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido
(AgInt no RMS 60.831/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
23/11/2020, DJe 27/11/2020)

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal, quando diante de causas que demandem pro-
vas complexas:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁ-
RIA. ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO. NECESSIDADE DE PERÍCIA DE ALTA 
COMPLEXIDADE. INCOMPATILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COM-
PETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. COMPETÊNCIA DA 6ª 
VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR. (TJ-BA - CC: 00222329820178050000, Relator: 
LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO, SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publica-
ção: 09/10/2019)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO FA-
ZENDÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE CONCURSO. NE-
CESSIDADE DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE CONFIGURADA. COMPETÊNCIA AB-
SOLUTA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROCEDENTE.
In casu, trata-se de ação visando anulação da prova de Raciocínio Lógico sob o argumento de que 
foram cobradas questões estranhas ao conteúdo programático previsto no edital.
Com efeito, para verificar a adequação das questões da prova de Raciocínio Lógico com o conteúdo 
programático previsto no edital, não basta apenas verificar o teor das questões da prova e o edital, 
fazendo-se necessária perícia por se tratar de causa de maior complexidade.
Assim, em que pese o valor da causa ser inferior a 60 salários mínimos, há a necessidade de perícia 
complexa, devendo ser da Vara da Fazenda Pública a competência para julgamento da demanda.
(Classe: Conflito de competência, Número do Processo: 0016132-30.2017.8.05.0000,Relator(a): LISBE-
TE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, Publicado em: 06/12/2018 )

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS 
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA E 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, AMBAS DA COMARCA 
DO SALVADOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL - IPTU, FACE A EXORBITÂN-
CIA DO VALOR COBRADO. PROVA PERICIAL COMPLEXA. NECESSIDADE. INCONTROVERSA 
COMPETÊNCIA DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.
Imperioso salientar que nos Juizados Especiais da Fazenda Pública só se admite a realização de 
provas simples de pequena complexidade, haja vista a necessidade de adequação ao procedimen-
to célere e simplificado estabelecido pelo microssistema do Juizado Especial.
Ostentando a prova pericial requerida complexidade dissonante com o procedimento ínsito aos 
Juizados Especiais, remanesce ao Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública a competência para o 
julgamento da causa.
Entendimento do FONAJE.
(Classe: Conflito de competência, Número do Processo: 0015735-68.2017.8.05.0000,Relator(a): RO-
BERTO MAYNARD FRANK, Publicado em: 28/11/2018 )
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Assim, uma vez que as provas que se pretendem ver deferidas têm objetos complexos, compre-
ende-se que, para melhor tutelar o direito, deve-se considerar o Juizado Especial da Fazenda Pública 
como incompetente e determinar a anulação da decisão interlocutória de primeiro grau para que a 
produção autônoma de prova seja processada e julgada pelo Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Salvador.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reformar a 
decisão monocrática impugnada e, por conseguinte, anular a decisão de primeiro grau, determinando 
a restituição dos autos do processo ao juízo competente, isto é, a 7ª Vara da Fazenda Pública da Co-
marca de Salvador.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8037556-50.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Cível. Rela-
tor: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Julgado em 07/03/2022).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE 
NÃO ACOLHE IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 
TEM POR OBJETO VALOR CORRESPONDENTE A MULTA DECORREN-
TE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA EM 
TUTELA PROVISÓRIA CONFIRMADA POR SENTENÇA. CONHECIMEN-
TO PARCIAL. PARCIAL FALTA DE DIALETICIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE 
PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA. MENOR ONERO-
SIDADE PARA O DEVEDOR. ART. 805 DO CPC. PANDEMIA. RECURSO 
CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. A tese de ilegalidade da constrição de valores em razão da inexistência do trânsito 
em julgado da sentença que julgou os embargos à execução, da qual ainda seria cabível 
recurso de apelação, não faz sentido, isso porque não houve, no caso, ação de embar-
gos à execução e nem sentença que se tenha ocupado de julgá-lo. No caso, a decisão se 
ocupou de julgar impugnação apresentada contra cumprimento de sentença, de modo 
que a alegação do recorrente não tem respaldo na relação processual efetivamente de-
cidida, carecendo o recurso de dialeticidade.
2. A possibilidade de substituição da penhora por alguma das ferramentas de garantia 
descritas no §2º do art. 835 do CPC somente faz sentido quando está pendente alguma 
discussão relacionada ao crédito em execução que tenha sido apresentada pelo exe-
cutado na sua defesa e que tenha sido recebida com efeito suspensivo. Se a decisão 
do juiz singular julga definitivamente a impugnação e veicula a conclusão de que as 
teses apresentadas não mitigam o crédito ou sua exigibilidade, obviamente não poderá 
retardar a satisfação do crédito, naquela mesma decisão, pelo fato de alguma garantia 
ter sido oferecida. Nesse caso, o travamento da execução com a proibição de prática de 
dos atos de constrição deve ser perseguido no bojo do recurso cabível.
3. No caso, a executada/agravante não apresentou neste recurso nenhum fundamento 
concreto direcionado a demonstrar que a decisão atacada é equivocada no ponto em 
que não acolheu a tese central da impugnação (que foi de inexistência de descumpri-
mento da obrigação de fazer atrelada à multa), tendo se limitado a dizer que a docu-
mentação apresentada na origem e no próprio recurso evidenciariam a inexistência de 
descumprimento sem qualquer fundamentação apta a demonstrar como esses supostos 
documentos seriam capazes de evidenciar que o inadimplemento descrito minuncio-
samente pelo juiz não teria ocorrido. Também não apresentou nenhuma consideração 
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relacionada aos fundamentos utilizados pelo juízo primevo para rejeitar a garantia 
oferecida. Trata-se, portanto, de impugnação genérica que não veicula insurgência es-
pecífica contra aquilo que foi efetivamente decidido, já que não se ocupa de apresentar 
contraposição expressa e dialética das premissas adotadas pelo prolator da decisão 
impugnada à luz do caso concreto.
4. A norma que se extrai do art. 805 do CPC não consagra em favor do executado a 
prerrogativa de que a execução deva correr da forma que lhe seja mais conveniente a 
fim de satisfazer unicamente seus interesses, e não enseja e relativização da sua con-
dição de devedor. A simples invocação do princípio da menor onerosidade não basta 
para inviabilizar a satisfação do crédito perseguido, sobretudo quando a impugnação 
do exequente não é acolhida.
5. A afirmação genérica de que a pandemia do Covid 19 causou prejuízos não serve, 
sozinha, para inviabilizar pretensões executórias deduzidas em juízo por um credor 
contra um devedor. Do contrário, estar-se-ia a transformar a situação excepcional num 
simples fator legitimador do inadimplemento.
6. Recurso conhecido em parte e não provido na parte conhecida. Mantida a decisão 
que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8037556-50.2021.8.05.0000, em que figuram 
como apelante EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e como apelada RODRIGO 
SANTOS SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por 
UNANIMIDADE, em conhecer em parte e negar provimento à parte conhecida do recurso, nos ter-
mos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela EDITORA E DISTRIBUI-
DORA EDUCACIONAL S.A contra a decisão do juiz da Vara de Relações de Consumo, Cíveis 
e Comerciais de Nova Viçosa no cumprimento de sentença instaurado nos autos de nº 8000494-
46.2020.8.05.0182 por RODRIGO SANTOS SILVA.

A decisão atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença direcionado ao recebi-
mento do valor correspondente à multa por descumprimento de obrigação de fazer imposta em tutela 
provisória que foi confirmada pela sentença, mesma decisão que rejeitou a pretensão de substituição 
de penhora em dinheiro por seguro-garantia judicial nos moldes do art. 835, §2º do CPC.

Diz a recorrente que a obrigação veiculada em tutela provisória no curso da fase de conheci-
mento foi integralmente cumprida, o que seria comprovado pela documentação apresentada. Diz que 
ainda que o juízo assim não compreenda, equivocou-se por não aceitar a garantia oferecida.

A partir daí diz que a penhora do valor perseguido (que é R$ 22.800,0033) impactará seu fun-
cionamento, sobretudo em razão da pandemia do COVID-19, que deu causa a aumento da inadim-
plência dos contratantes de seus serviços e consequentemente à diminuição de receita.

Invoca, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor consagrado no art. 805 do CPC 
para afirmar que não é razoável o bloqueio judicial de contas da agravante, sendo necessária a substi-
33 R$ 19.000,00 de multa por descumprimento e R$ 3.800,00 de honorários advocatícios devidos na fase executória, no percentual de 10% do 
valor em execução.
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tuição da penhora nos moldes do art. 835, §2º do CPC, pelo seguro-garantia judicial, que tem aptidão 
de assegurar a execução.

Diz, ainda, que a implementação do bloqueio judicial é ilegal. Quanto a isso diz que:

(…) a sentença julgadora dos Embargos à Execução opostos pela Agravante foi disponibilizada no DJE 
do dia 08/10/2021 (sexta-feira) e publicada no primeiro dia útil subsequente, qual seja 13/10/2021 (quar-
ta-feira), haja vista que nos dias 11/10 e 12/10/2021 não houve expediente forense, conforme decreto 
nº. 35 do TJ/BA, de 19/01/2021. Logo, o dies a quo para interposição do recurso de Apelação iniciou-se 
em 14/10/2021 (quinta-feira), e, contabilizando-se os 15 (quinze) dias previsto na legislação, o dies ad 
quem se dará em 05/11/2021, a medida que nos dias 01/11 (segunda-feira) e 02/11/2021 (terça-feira) 
também não houve expediente forense, conforme o citado decreto nº. 35 do TJ/BA.
Logo, verifica-se que a sentença ainda não transitou em julgado.
Ademais, cumpre esclarecer que estamos diante de um processo que encontra-se integralmente garan-
tido, conforme a apólice de seguro garantia juntado aos autos pela Agravante, fato este que por si só já 
impede a realização do bloqueio judicial realizado!
(…)
Pediu a antecipação da tutela provisória recursal.

A decisão de Id 21075520 negou o efeito suspensivo pretendido, não tendo havido interposição 
de recurso contra ela.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no evento de ID 21514937, em que defende que 
o executado, neste agravo, não se insurge contra a incidência da multa por descumprimento ou contra o 
valor em execução, já que apenas defende a necessidade substituição da penhora pelo seguro-garantia.

Quanto a isso, afirma que a decisão foi devidamente fundamentada e que vai ao encontro de 
decisões prolatadas por este relator noutros feitos, cujas ementas foram transcritas.

Defende que “a substituição da penhora tem sido admitida apenas em situações excepcionais e 
sempre visando a não imposição de prejuízo ao exequente, não se constituindo, a sua negativa, afronta 
ao princípio da menor onerosidade da execução para o devedor”. Diz, ainda, que sendo preferencial a 
penhora em direito, é impertinente a pretensão de substituição da penhora pelo seguro-garantia.

Em cumprimento ao art. 931, do CPC, restituo os autos à Secretaria com relatório e solicito dia 
para julgamento, destacando desde já o não cabimento de sustentação oral à luz do art. 937 do CPC.

VOTO

Preparo recolhido conforme eventos de ID 20971999 e 2097199
Sem delongas, os fundamentos apresentados no ensejo da denegação da tutela provisória re-

cursal se mantém, e justificam o não provimento do recurso.
Antes de mais nada é imperioso destacar a manifesta impertinência da tese do recorrente que 

se lastreia na suposta ilegalidade da implementação da constrição de valores em razão da inexistência 
do trânsito em julgado da sentença que julgou os embargos à execução, da qual ainda seria cabível 
recurso de apelação.

Com já dito na decisão que negou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, essa tese não 
encontra respaldo sequer no próprio caso.

Como se vê dos autos, a pretensão executória foi veiculada em fase de cumprimento de sen-
tença, procedimento em que a defesa do executado é veiculada por meio de impugnação, ferramenta 
que inclusive foi apresentada pelo executado, ora recorrente.

A decisão prolatada pelo juiz de primeiro grau não acolheu a impugnação, de modo que houve 
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continuação daquele feito executivo, que não foi extinguido. A natureza desta decisão, portanto, não é 
de sentença, mas de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento, que não tem efeito 
suspensivo automático (o que evidencia que a eficácia da decisão é imediata).

O agravo de instrumento foi justamente o recurso utilizado pela agravante para veicular a insur-
gência contra a decisão, tendo inclusive havido submissão de pedido de atribuição de efeito suspensivo 
(que é o objeto da presente deliberação). Nesse contexto é simplesmente incompreensível que a recor-
rente alegue que a sentença que julgou embargos à execução não tenha ainda transitado em julgado, isso 
porque não houve ação de embargos à execução e nem sentença que se tenha ocupado de julgá-lo.

Nesse ponto, o recurso não encontra respaldo sequer na relação processual que foi efetivamen-
te decidida pela interlocutória que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado na 
origem pelo próprio recorrente, carecendo de dialeticidade.

A tese que sustenta a substituição da penhora por seguro-garantia judicial que a executada 
afirma ter contratado é, igualmente, impertinente.

De fato, há previsão legal expressa da possibilidade de substituição da penhora por alguma 
das ferramentas de garantia descritas no §2º do art. 835 do CPC, que para esse fim (de substituição da 
penhora) equipara o dinheiro à fiança bancária e ao seguro-garantia judicial.

Essa possibilidade, entretanto, somente faz sentido quando está pendente alguma discussão 
relacionada ao crédito em execução que tenha sido inaugurada pelo executado na sua defesa34. Nesse 
sentido o STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARA-
ÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE 
LEVANTADOS NO ÂMBITO DE OUTRA DEMANDA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA 
ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL DE DINHEIRO POR SEGURO GARAN-
TIA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE ANALOGIA. DESCABIMENTO.
(...)
2. De acordo com o § 2º do artigo 835 do CPC de 2015, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o 
seguro garantia judicial, para fins de substituição da penhora, desde que em valor não inferior ao do 
débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.
3. A citada norma refere-se às formas de garantia do juízo, vale dizer, à constrição ou ao depósito 
prévios de bem (preferencialmente dinheiro) equivalente ao valor objeto da execução, com o objetivo 
de impedir a prática de atos expropriatórios enquanto pendente o julgamento da defesa apresen-
tada pelo executado.
(...)
(AgInt no REsp 1749620/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado 
em 20/09/2021, DJe 27/09/2021)

Nesse ponto, é conveniente lembrar que a interrupção dos atos executivos não se dá em razão da 
mera apresentação da impugnação, sendo necessário que exista atribuição de efeito suspensivo à impugna-
ção por decisão judicial à luz da demonstração, por parte da presença dos elementos cumulativos necessá-
rios à implementação dessa medida descritos no §6º do art. 525 do CPC, que são além da garantia da 
execução e do o risco de dano grave ou de difícil reparação, a verossimilhança dos fundamentos.

Na espécie, a decisão atacada não se ocupou de deliberar sobre a pertinência de atribuição 
de efeito suspensivo à impugnação apresentada pelo executado contra o cumprimento de sentença. 
Do contrário, decidiu-a definitivamente com rejeição, o que por si só inviabiliza do ponto de vista 
procedimental a tentativa do agravante de evitar a constrição de patrimônio para satisfação do débito 
com o argumento de que “a execução está garantida pelo seguro-garantia judicial”, isso porque houve 
o julgamento definitivo da impugnação.
34 No contexto do cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de quantia a defesa é, insista-se, a impugnação descrita no art. 525 do 
CPC, cujas matérias passíveis de alegação são elencadas nos incisos I a VII do §1º desse mesmo dispositivo.
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Não fosse isso suficiente, a exequente não apresentou neste recurso nenhum fundamento con-
creto direcionado a demonstrar que a decisão atacada é equivocada no ponto em que não acolheu a 
tese central da impugnação, como se verá adiante.

Como relatado, a pretensão veiculada na origem é direcionada a quantia resultante da incidência 
de multa por descumprimento por obrigação de fazer cominada em decisão provisória prolatada na fase 
de conhecimento, e que foi confirmada por sentença. A tese apresentada pelo executado na impugnação 
aparentemente foi de que não houve descumprimento. Ao decidir a impugnação o juízo dedicou um ca-
pítulo inteiro à justificação do não acolhimento dessa alegação do executado. Disse, quanto a isso, que:

(...)
Analisando os autos, verifico que foi determinado ao executado, ID: 65137007, que procedesse com 
a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito sob multa diária de no importe de R$ 
1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00(trinta mil reais).
O impugnante foi devidamente intimado em 29/07/2020, conforme ID: 70090814, vindo cumprir a 
decisão somente em 18/08/2020, conforme tela juntado nos autos no ID: 70086692/70086721, sendo a 
referida data de 18/08/2020 o dia em que procedeu com a juntada das telas do sistema.
Para que multa coercitiva passe a incidir é preciso que a respectiva decisão esteja com a eficácia libe-
rada, que tenha transcorrido o prazo assinado para o cumprimento do dever imposto e que o devedor 
tenha sido pessoalmente intimado a seu respeito (Código de Processo Civil e legislação processual em 
vigor, 39. ed. São Paulo:Saraiva, 2007, pág.550).
A questão foi inclusive sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula n. 410 - A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de 
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (2ª Seção, j. 25.11.2009, DJe 16.12.2009).
Assim, segundo as regras da referida súmula, para a configuração da exigibilidade da obrigação de 
fazer e, consequentemente, da exigibilidade da multa cominatória, é necessária a constituição do deve-
dor em mora, por meio de intimação pessoal, quando, então, restará fixado o termo inicial para o cum-
primento da obrigação. Ressalta-se que, nesse caso, não é necessária a juntada do AR para início do 
prazo de cumprimento da determinação judicial, haja vista que o ato deveria ser realizado diretamente 
pela parte, sem intervenção de representante judicial, nos termos do artigo 231, §3º, CPC:
§ 3º Quando o ato tiver de ser praticado diretamente pela parte ou por quem, de qualquer forma, 
participe do processo, sem a intermediação de representante judicial, o dia do começo do prazo para 
cumprimento da determinação judicial corresponderá à data em que se der a comunicação.
Considerando a decisão que determinou a retirada imediata do nos nome do autor dos órgãos de pro-
teção ao credito, incontroverso que a mora do executado se verificou em 30/07/2020, um dia após sua 
intimação, sendo este, portanto, o termo inicial da incidência da multa.
Conforme analisado acima, a impugnante foi devidamente intimida nos autos em 29/07/2020, oportu-
nidade em que teve ciência inequívoca de todos os atos até então praticados e deferidos nos autos, e não 
procedeu com qualquer insurgência recursal da parte interessada e da vedação da reformatio in pejus, 
deve ser mantido o termo a quo estabelecido nos autos.
A multa diária foi estipulada no valor R$ 1.000(um mil) reais até o limite de R$ 30.000,00(trinta 
mil) reais, sendo assim, diante da data de intimação e informação de cumprimento nos autos, em 
18/08/2020, ocorreu o impugnante em 19 (dezenove) dias para cumprimento da liminar, o que perfaz a 
quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), valor esse, ora executado.
Deve-se ressaltar, por oportuno, que incumbe à parte recorrente/devedora, comprovar o cumprimento 
da obrigação de fazer, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, 
inciso II, do Código de Processo Civil.
Assim, o termo inicial para incidência de astreintes, é a intimação pessoal da parte devedora para o 
cumprimento da obrigação. Nos termos do § 4º do artigo 537 do CPC, a multa será devida desde o dia 
em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão 
que a tiver cominado.
As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam vencer a resistência da parte deve-
dora ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta e visam garantir a autoridade e a eficácia da 
própria decisão judicial.
(…)
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Contra essa matéria específica, a única alegação que o executado apresenta no agravo é de 
que a documentação apresentada na origem e no próprio recurso evidenciam que não houve descum-
primento. Não houve apresentação de qualquer fundamentação direcionada a demonstrar como 
esses supostos documentos seriam capazes de evidenciar que o inadimplemento descrito minun-
ciosamente pelo juiz não teria ocorrido.

Trata-se, portanto, de afirmação genérica que não veicula insurgência específica contra aquilo 
que foi efetivamente decidido, já que não se ocupa de apresentar contraposição expressa e dialética 
das premissas adotadas pelo prolator da decisão impugnada à luz do caso concreto.

O mesmo nível de abstração é verificado nos pontos do recurso que invocam o princípio da 
menor onerosidade do devedor consagrado no art. 805 do CPC e a pandemia do novo corona vírus 
como elementos obstativos do prosseguimento da execução, especificamente com a constrição de 
patrimônio para satisfação do crédito do exequente.

A norma que se extrai do art. 805 do CPC não consagra, em favor do executado, a prerrogativa 
de que a execução deva correr da forma que lhe seja mais conveniente a fim de satisfazer unicamente 
seus interesses. Consequentemente, essa norma não pode implicar para o credor/exequente a neces-
sidade de aceitação/conformação do inadimplemento da obrigação que lhe é devida, sua redução ou 
mitigação, e muito menos que tolere a instrumentalização do instituto em favor de simples intenções 
protelatórias no bojo de ações executivas.

A norma busca a conjugação racional de interesses do exequente e do executado a fim de que 
os atos executórios sejam otimizados na perspectiva da efetividade, da celeridade e da menor onero-
sidade para o devedor, que obviamente continua obrigado ao pagamento da prestação consagrada no 
título que lastreia a pretensão executória.

A menor onerosidade referida no aludido dispositivo não enseja e relativização da condição 
de devedor/inadimplente do exequente e muito menos a estruturação procedimental em seu benefício 
exclusivo. Busca-se, através dela, evitar que o processo de execução sirva como ferramenta de constran-
gimento patrimonial desproporcional e desnecessário em razão da existência de alternativas executórias 
menos drásticas em comparação a outras que tenham sido requeridas/implementadas, desde que sejam 
igualmente efetivas, isso porque o interesse do credor que busca no Judiciário a materialização de um 
direito representado num título com força executiva não pode ser simplesmente ignorado.

Tendo em vista que a decisão atacada julgou definitivamente a impugnação afastando a tese do 
executado de que não teria havido descumprimento da tutela provisória a que fora atrelada a multa, a pre-
tensão da recorrente de obstar a penhora de dinheiro em contas de sua titularidade com a alegação de que “a 
execução está garantida por seguro” carece de respaldo lógico-procedimental e de fundamento, sobretudo 
porque o recurso não impugna dialeticamente a conclusão do juízo de que houve, de fato, descumprimento 
da obrigação imposta na tutela provisória por 19 (dezenove) dias. Além disso, consideração alguma foi apre-
sentada contra os argumentos utilizados pelo juiz de primeiro grau para rejeitar a garantia oferecida.

Se a executada acredita que cabe à seguradora por ela contratada o pagamento da quantia 
devida, cabe a ela informar sobre o sinistro (o não acolhimento da defesa apresentada na execução) 
a fim de que a quantia devida seja paga em juízo. Até lá não se pode impor que o exequente deixe de 
buscar satisfazer seu crédito à luz da ordem de preferências legalmente estipuladas, sobretudo porque 
a garantia não foi formalmente aceita após ter sido oferecida.

Não há dúvidas de que a pandemia do COVID-19 ensejou, além da calamidade sanitária, pre-
ocupante desordem econômica com aptidão de prejuízo para milhares de pessoas físicas e jurídicas 
em todo o mundo, interferindo sobremaneira nas relações jurídicas de cunho privado.Tanto é assim 
que os poderes constituídos tiveram a preocupação de elaborar uma norma jurídica com o propósito 
estabelecer um Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado 
(RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), no contexto da qual se fixou precisamen-
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te a data a ser considerada como o termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus 
(Covid-19). Trata-se do §1º do art. 1º da Lei nº 14.010/2020.

Art. 1º Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurí-
dicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do 
Decreto Legislativo nº 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus 
(Covid-19).

Nesse contexto de estado excepcional de coisas é viável, em tese, que ocorra a compatibi-
lização de providências e procedimentos à realidade que serve como pano de fundo para disputas 
judiciais, o que tem respaldo no poder geral de cautela inerente à atividade jurisdicional, que tem 
que ser exercida com consciência relacionada às consequências práticas dela advinda, conforme 
recomendação expressa do art. 20 da LINDB35, já que fortuitos e eventos de força maior não são 
estranhos ao direito36.

Isso, contudo, não viabiliza que a afirmação genérica de que “a pandemia causou prejuízos 
sirva, sozinha, para inviabilizar - ainda que temporariamente – pretensões executórias deduzidas 
em juízo por um credor contra um devedor. Do contrário, estar-se-ia a transformar a situação ex-
cepcional num simples fator legitimador do indadimplemento. 

As teses apresentadas pelo executado neste recurso, portanto, nos pontos em que se vis-
lumbra alguma dialeticidade, não viabilizam a reforma da decisão atacada, devendo ser mantida a 
rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença.

Em razão disso, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHE-
CIDA NEGO-LHE PROVIMENTO.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8023815-40.2021.8.05.0000. Primeira Câmara Cível. Rela-
tor: Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, Julgado em 10/02/2022).

PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO. DECISÃO DE NÃO ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO FUN-
DADA EM NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO (ART. 
525, §1º, I do CPC). IRREGULARIDADE CONSTATADA. CORRESPONDEN-
CIA DIRECIONADA A ENDEREÇO DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA. 
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA.
1. A leitura dos elementos que constam nos autos permite a constatação de que endere-
ço que constou na carta de citação direcionada à seguradora não a pertence, mas sim à 
instituição financeira que também foi demandada por ter sido a estipulante do contrato 
de seguro, o que mitiga a exibilidade do título judicial à luz do que dispõe o art. 525, 
§1º, I do CPC.
2. A apólice do seguro aponta claramente a inscrição da seguradora na SUSEP, que 
assim como a Receita Federal indica com clareza o domicílio da seguradora, eviden-
temente distinto daquele apontado na inicial e para o qual a citação foi encaminhada. 
Além disso, o próprio autor da ação de origem apresentou nos autos correspondência 

35 Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam considera-
das as consequências práticas da decisão. (Incluído pela Lei nº 13.655, de 2018) (Regulamento)

36 No CPC, por exemplo, há previsão expressa da possibilidade de suspensão do processo por força maior (art. 313, VI).
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que recebeu da seguradora em que consta o seu endereço, este que também diferente 
daquele que foi apresentado pelo autor na inicial, conforme exame dos documentos 
presentes do evento de ID 31336923.
3. O simples fato de uma instituição financeira figurar como estipulante de seguro 
junto a seguradoras em benefício de seus clientes não basta para viabilizar a conclusão 
de que entre elas (instituição financeira e seguradora) exista um grupo econômico, 
a viabilizar a citação de uma no domicílio da outra. A teoria da aparência tem lugar 
quando não existam dúvidas quanto ao lugar de funcionamento da empresa que se pre-
tende citar, mas apenas com relação aos poderes de quem se apresentou para recebê-la 
(obviamente no lugar de sua sede ou de qualquer filial). É nesse contexto que se afigura 
acertada a conclusão de que é “válida a citação da pessoa jurídica quando esta é re-
cebida por quem se apresenta como representante legal da empresa e recebe a citação 
sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo (AgRg nos 
EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 28.10.2002), o que como 
visto não é o caso. A situação controvertida na espécie é evidentemente distinta, isso 
porque se está a cogitar a regularidade da citação de uma seguradora efetuada por 
meio de carta que foi enviada para endereço que pertence a pessoa jurídica diferente 
e em contexto que inviabilizou concretamente o efetivo exercício do direito de defesa.
4. Recurso provido para acolher a tese de inexigibilidade do título judicial que lastreia 
a execução em razão da manifesta nulidade da citação na fase de conhecimento, anu-
lando, por consequência, a sentença condenatória naquilo que disse respeito a ora re-
corrente e determinando o desfazimento de qualquer constrição patrimonial efetivada 
no contexto da fase de execução, devendo o processo voltar a correr na fase de conhe-
cimento facultando-se à seguradora a apresentação de contestação, cujo prazo terá por 
termo inicial a data da intimação do advogado sobre o despacho do juiz que o provocar 
a praticar o referido ato, após este ser comunicado do teor do presente acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8023815-40.2021.8.05.0000, em que figuram 
como apelante METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA e como apela-
da EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por 
unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por METROPOLITAN LIFE SE-
GUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A contra decisão do juiz da 10ª Vara de Relações de 
Consumo de Salvador nos autos da ação de nº 8018957-31.2019.8.05.0001, em fase de cumprimento de 
sentença promovido por seu autor, EDUARDO JOSE ANDRADE LOPES.

A decisão atacada não acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo ora recorrente, 
insurgência que se fundou em suposto vício de citação na fase de conhecimento da ação, que foi julga-
da à sua revelia. A nulidade apontada decorreria do fato de que o endereço da seguradora informado 
pelo autor da ação na inicial e para o qual o mandado citatório foi encaminhado não lhe pertence, 
tratando-se, em verdade, do endereço do Banco Itaú, estipulante do seguro em benefício do recorrido/
autor da ação.
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A consulta à decisão que rechaçou a exceção de pré-executividade permite a constatação de 
que o juízo utilizou os seguintes fundamentos, a seguir resumidos:

1º Embora o domicílio da seguradora segundo seu cadastro na Receita Federal não correspon-
da ao endereço para o qual o mandado de citação foi enviado não haveria nulidade porque o mandado 
foi encaminhado para endereço que pertence à instituição financeira que também foi demandada no 
qual os serviços da seguradora são oferecidos. A relação comercial entre a instituição financeira e a 
seguradora, portanto, incutiria no autor a crença de que ambas têm o mesmo domicílio, o que seria re-
forçado pelo fato de os mandados enviados pelos Correios terem sido recebidos no local e viabilizaria 
a aplicação da teoria da aparência;

2º Além do recebimento das cartas de citação no endereço para o qual foram enviadas, há 
e-mails entre o autor e a instituição financeira (representada pela gerente) relacionadas à indenização 
securitária e carta intitulada ““renovação seguro renda”, elementos que permitiriam a conclusão de 
que “as empresas pertencem ao mesmo conglomerado econômico”. Esses elementos aliados à boa-fé 
e à segurança jurídica viabilizariam a conclusão de que não poderia ser exigido do consumidor o “co-
nhecimento da composição societária das empresas que lhe fornecem esse tipo de serviço”.

Insatisfeita, a executada apresenta este agravo de instrumento em que traz a insurgência vei-
culada na exceção de pré-executividade refutada na origem combatendo os fundamentos utilizados 
pelo juízo primevo.

Inicialmente defende a inexistência de participação em grupo econômico de que faça parte o 
Banco Itaú. Afirma que não há identidade de sócios, controle acionário, unidade de administração ou 
qualquer relação com a instituição financeira que legitime a conclusão de que há grupo econômico 
por elas integrado.

No ensejo dessa afirmação, ressalta que não pode ser responsabilizada por atos de prepostos 
do banco que receberam indevidamente as correspondências que eram direcionadas à seguradora, o 
que evidenciaria a nulidade de sua citação na fase de conhecimento, já que o endereço que constou na 
carta de citação pertence ao banco, e não à seguradora, sendo que o endereço desta está claramente 
apontado na apólice do seguro que é o centro da controvérsia (o ID nº 28132844) e no cadastro man-
tido na Receita Federal.

Por ter sido enviada a endereço que não lhe pertence, a carta citatória não chegou ao conheci-
mento da seguradora, inviabilizando-a de defender-se, e consequentemente não alcançando a finali-
dade a que se destinava, o que inviabiliza a aplicação da teoria da aparência.

Sendo nula a citação na fase de conhecimento todos os atos posteriores que dela dependam 
devem ser considerados igualmente nulos, o que resultaria na invalidade da constrição de quantia 
implementada na fase de cumprimento de sentença.

Aduz, portanto, que o título é inexequível/inexigível à luz do art. 525, §1, III do CPC.
Pede a atribuição de efeito suspensivo invocando a verossimilhança do direito e o risco de 

dano iminente em caso de manutenção da decisão atacada, medida que foi concedida no evento de ID 
17751707, que veiculou o seguinte:

(...)
Pelo exposto, ATRIBUIO EFEITO SUSPENSIVO ao recurso inviabilizando o levantamento de qual-
quer quantia que tenha sido constrita no cumprimento de sentença bem como a prática de outros atos 
de constrição.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no evento de ID 17908675.
Diz que a alegação do recorrente não merece acolhimento porque o Correio atestou a entrega 

da citação que lhe fora destinada no endereço informado na inicial. Além disso, afirma que enca-
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minhou notificação extrajudicial em que constou o mesmo endereço e que lá foi recebida, conforme 
certificou o oficial da serventia.

Arremata com a alegação de que o cartão de CNPJ apresentado pela recorrente, em que consta 
endereço diverso daquele para o qual a citação foi remetida, não elide a citação realizada, destacando 
ainda que “é fato público e notório que empresas do tamanho e do porte da Executada/Agravante pos-
suem diversos endereços com escritórios, administrativos ou até mesmo de vendas, sendo todos eles 
considerados válidos para fins de citação de processo judicial”.

Em cumprimento ao art. 931, do CPC, restituo os autos à Secretaria com relatório ao tempo 
em que solicito dia para julgamento, salientando que no contexto do presente recurso é possível sus-
tentação oral à luz do art. 973 do CPC e 187 do RITJBA.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos, inclusive o recolhimento do preparo, co-
nheço do recurso.

É sabido que a regularidade da citação como ato processual por meio do qual se dá a alguém 
ciência a respeito da existência de uma demanda contra ele instaurada para que, querendo, apre-
sente resposta37, é elemento indispensável à validade do processo à luz da garantia constitucional 
do devido processo legal que têm com elemento substancial o contraditório. Nesse sentido a Cons-
tituição Federal:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasilei-
ros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados 
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
(…)

Em decorrência disso, a conclusão a que se chega é de que a exigibilidade do título executivo 
judicial que se tenha formado em processo julgado à revelia parece ter sido condicionada à validade 
da citação na fase de conhecimento, uma vez que o CPC apresenta o vício ocorrido nesta fase como a 
primeira hipótese de cabimento da impugnação ao cumprimento de sentença:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 
15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 
nos próprios autos, sua impugnação.
§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;
(…)

A análise dos autos da ação de origem revela que o mérito da controvérsia diz respeito ao 
pagamento de indenização relacionada a contrato de seguro que foi estipulado pelo Banco Itaú junto 
à seguradora agravante em benefício do autor da ação, ora agravado.38 A ação de conhecimento foi 

37 Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual.
38 Convém destacar que a sentença que julgou procedente o pedido à revelia da ora agravante acolheu preliminar de ilegitimidade passiva apre-
sentada pelo Banco Itaú, tendo determinado sua exclusão do feito.
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proposta contra ambas. A sentença, entretanto, acolheu preliminar de ilegitimidade do Banco Itaú, 
que foi regularmente citado e apresentou defesa, condenando apenas a seguradora.

Constou na inicial que o endereço da seguradora ora recorrente seria PC (Praça) Alfredo e 
Souza Aranha, 100, CEP 04344-902, São Paulo/SP. A simples leitura dos elementos que constam nos 
autos permite a constatação imediata de que este endereço não pertence à seguradora, mas sim à insti-
tuição financeira, sobretudo porque a apólice do seguro (ID 28132844) aponta claramente a inscrição 
da seguradora na SUSEP, que assim como a Receita Federal apontam para endereço distinto, qual 
seja, Rua Flórida nº 1.595, Brooklin Novo, em São Paulo.

Além disso, o próprio autor da ação de origem apresentou nos autos correspondência que 
recebeu da seguradora em que consta o seu endereço, este que também distinto daquele que foi apre-
sentado pelo autor na inicial, conforme exame dos documentos presentes do evento de ID 31336923.

Quanto a essa constatação não parece haver sequer divergência. Interessa, portanto, a análise 
sobre a possibilidade de se considerar regular a citação da seguradora na fase de conhecimento tendo 
a carta de citação sido enviada para endereço distinto, nos moldes feitos pelo juízo primevo.

O simples fato de uma instituição financeira figurar como estipulante de seguro, junto a se-
guradoras, em benefício de seus clientes, não basta para viabilizar a conclusão de que entre elas 
(instituição financeira e seguradora) exista um grupo econômico. Entendimento em sentido contrário 
equivaleria a concluir que de toda e qualquer parceria comercial caracterizaria interferência adminis-
trativa, participação acionária e, no fim das contas, controle de uma sobre a outra, e consequentemen-
te à existência de um grupo econômico, o que simplesmente não é o caso.

Na espécie não foi apresentado pelo juiz de primeiro grau nenhum elemento concreto que 
sirva como evidência de que a agravante e o Itaú pertençam ao mesmo grupo econômico, tendo esta 
conclusão sido deduzida do simples fato de a instituição financeira ser estipulante de seguro contra-
tado junto à recorrente em benefício do autor da ação.

A teoria da aparência para reputar como válido o mandado de citação da agravante na fase de co-
nhecimento, por sua vez, também não serve como respaldo para a conclusão de que a citação foi válida.

Com efeito, há precedentes do STJ e deste TJBA que afastam a alegação de nulidade quando 
a carta citatória tenha sido encaminhada para endereço diverso daquele em que a pessoa jurídica é 
cadastrada quando recebida sem ressalvas pelo preposto.

Esse fundamento, entretanto, não pode ser aplicado indistintamente sem análise das peculia-
ridades que o tornam viável essa tese, sob pena de ferimento do valor mais caro do devido processo, 
que é o contraditório efetivo.

Sendo assim, a teoria da aparência nessas situações tem lugar quando não existam dú-
vidas quanto ao lugar de funcionamento da empresa que se pretende citar, mas apenas com 
relação aos poderes de quem se apresentou para recebê-la (obviamente no lugar de sua sede ou 
de qualquer filial). É nesse contexto que se afigura acertada a conclusão de que é “válida a citação da 
pessoa jurídica quando esta é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa 
e recebe a citação sem ressalva quanto à inexistência de poderes de representação em juízo” (AgRg 
nos EREsp. 205.275/PR, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJ de 28.10.2002). O mesmo entendimento 
parece ser aplicável também quando realmente há um grupo econômico a ensejar unidade de funcio-
namento/administração, o que como visto não é o caso.

A situação controvertida na espécie é evidentemente distinta, isso porque se está a cogitar a 
regularidade da citação de uma seguradora efetuada por meio de carta que foi enviada para endereço 
que pertence a pessoa jurídica diferente e em contexto que inviabilizou concretamente o efetivo exer-
cício do direito de defesa.

Nesse caso, parece temerário considerar como válida a comunicação em prejuízo de quem 
não conseguiu se defender tão somente pelo fato de ela ter sido recebida pelo preposto da empresa 
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que funciona no endereço que constou na correspondência — que não é, ressalte-se, da seguradora 
— afinal, se na correspondência consta o endereço em que foi entregue, não poderia o recebedor, que 
presumivelmente não tem domínio de peculiaridades jurídico-processuais, recusar o recebimento da 
correspondência.

Cabe destacar, ainda, que não há nos autos qualquer elemento que permita a constatação de 
que houve induzimento do consumidor a acreditar que o domicílio da seguradora fosse aquele que 
veio a ser declinado na inicial, ou mesmo qualquer falta de clareza ou ambiguidade de informação, já 
que a apólice do seguro e as plataformas digitais da Receita Federal e da SUSEP, por exemplo, via-
bilizam a verificação precisa do endereço que pertence a seguradora, e este é claramente distinto do 
que foi apresentado na inicial.

Por esses motivos, concluo que houve de fato vício de citação da seguradora agravante na fase 
de conhecimento em que veio a ser condenada à revelia, o que se apresenta como circunstância miti-
gadora da exequibilidade do título que lastreia o cumprimento de sentença.

Nesses casos a sentença deve ser anulada nos pontos relacionados à condenação da parte pre-
judicada, que é a própria agravante, mantidas as conclusões relacionadas ao Itaú, que foi reputado 
como parte ilegítima.

Anulada a sentença no que diz respeito à ora recorrente, deve o processo voltar a tramitar na 
fase de conhecimento para que a seguradora possa apresentar sua contestação. Dispensa-se, nesses 
casos, uma nova citação, afinal de contas a parte já compareceu aos autos representada por advogado.

O STJ, em caso relatado pela competente Min. Nancy Andrigui, decidiu que na hipótese de 
acolhimento de impugnação a cumprimento de sentença fundado em nulidade de citação da fase de 
conhecimento o termo inicial do prazo para apresentação de contestação é a intimação da parte sobre 
a própria decisão que acolheu a impugnação (intimação esta que obviamente se dá na pessoa advoga-
do). Eis o ponto 6 da ementa abaixo transcrita:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.PREQUESTIO-
NAMENTO PARCIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO.APRESENTA-
ÇÃO DE IMPUGNAÇÃO FUNDADA NO ART. 525, § 1º, I, DO CPC/2015. TERMO INICIAL DO PRA-
ZO PARA OFERECER CONTESTAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 239, § 1º, I, DO CPC/2015. 
INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO. JULGAMENTO: CPC/2015.
1. Recurso especial interposto em 16/07/2019 e concluso ao gabinete em 10/12/2020.
2. O propósito recursal é definir o termo inicial do prazo para oferecer contestação na hipótese de 
acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença fundada no art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.
3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conheci-
mento do recurso especial.
4. A citação é indispensável à garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo o vício de nulidade 
de citação o defeito processual mais grave no sistema processual civil brasileiro. Esta Corte tem en-
tendimento consolidado no sentido de que o defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da 
existência da sentença.
Caracteriza-se como vício transrescisório que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após 
escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação 
declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 
1º, I, do CPC/2015).
5. A norma do art. 239, § 1º, do CPC/2015 é voltada às hipóteses em que o réu toma conhecimento do 
processo ainda na sua fase de conhecimento. O comparecimento espontâneo do executado na fase de 
cumprimento de sentença não supre a inexistência ou a nulidade da citação. Ao comparecer esponta-
neamente nessa etapa processual, o executado apenas dar-se-á por intimado do requerimento de cum-
primento e, a partir de então, terá início o prazo para o oferecimento de impugnação, na qual a parte 
poderá suscitar o vício de citação, nos termos do art. 525, § 1º, I, do CPC/2015.
6. Aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 272, § 9º, do CPC/2015 e de forma a prestigiar 
a duração razoável do processo, caso acolhida a impugnação fundada no art. 525, § 1º, I, do 
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CPC/2015, o prazo para apresentar contestação terá início com a intimação acerca dessa decisão.
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1930225/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, 
DJe 15/06/2021)

Acontece que essa providência somente parece fazer sentido quando o reconhecimento da 
nulidade da citação na fase de conhecimento tenha partido do próprio juízo em que tramita o cum-
primento de sentença. Se a declaração de nulidade parte de tribunal em sede de recurso interposto 
contra decisão que não acolheu a impugnação fundada no art. 525, §1º, I do CPC, a medida procedi-
mentalmente mais adequada é que o prazo para apresentação da contestação tenha início a partir de 
intimação a ser promovida pelo juiz de primeiro grau após este ser comunicado sobre o acórdão que 
acolheu a tese de nulidade da citação na fase de conhecimento.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para acolher a tese de inexigibilidade 
do título judicial que lastreia a execução em razão da manifesta nulidade da citação na fase de co-
nhecimento, anulando, por consequência, a sentença condenatória naquilo que disse respeito a ora re-
corrente e determinando o desfazimento de qualquer constrição patrimonial efetivada no contexto da 
fase de execução, devendo o processo voltar a correr na fase de conhecimento, facultando-se à parte a 
apresentação de contestação, cujo termo inicial do prazo deverá ser a data da intimação do advogado 
sobre o despacho do juiz que o provocar a praticar o referido ato.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8030871-27.2021.8.05.0000. Segunda Câmara Cível. Relato-
ra: Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado 
em 08/02/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. AÇÃO COMINA-
TÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO 
DA AGENDA MÉDICA E AFASTAMENTO DO PRIMEIRO AGRAVANTE 
DO CORPO CLÍNICO DO NOSOCÔMIO AGRAVADO. AFASTAMENTO DA 
SEGUNDA AGRAVADA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DA DI-
RETORIA DA COMPANHIA, COM DETERMINAÇÃO PARA ASSUMIR A 
ADMINISTRAÇÃO OU NOMEAR UM NOVO PROCURADOR. PLEITO DE 
JUNTADA DE DOCUMENTOS PELA AGRAVADA EM FASE RECURSAL. 
INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS E/OU QUE INFLUENCIEM NO JULGA-
MENTO DO RECURSO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO AO 
JUÍZO DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, SOB PENA DE 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO ULTRA PETITA. AUSÊNCIA DE 
PEDIDO INAUGURAL NO TOCANTE AO AFASTAMENTO DA ACIONISTA. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 141 E 492, AMBOS DO CPC. COMANDO JUDI-
CIAL COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. VIOLAÇÃO AO ART. 489, §1º, 
III, DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO 
CPC. DOCUMENTOS INAPTOS A COMPROVAREM AS CONDUTAS REPU-
TADAS ARBITRÁRIAS E DESLEAIS DO PRIMEIRO AGRAVANTE. NECES-
SIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ESTATUTO, DAS ATAS DAS ASSEMBLEIAS 
GERAIS, DAS REUNIÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO 
ACORDO DE ACIONISTAS PARA A TOMADA DE DECISÕES QUE TRATAM 
DE QUESTÕES INTERNA CORPORIS. IMPOSSIBILIDADE DE INGERÊN-
CIA DO PODER JUDICIÁRIO, SALVO MANIFESTA ILEGALIDADE E/OU 
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VIOLAÇÃO DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS 
ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.
1 - Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face decisão que concedeu a 
tutela de urgência vindicada pela Agravada, para determinar a suspensão da agenda 
médica de Luís Schiper, bem como o seu afastamento do corpo clínico (suspensão da 
prestação dos serviços médicos) do Hospital agravado. E não somente, pois determi-
nou, também, que Sarah Faiga Schiper, Segunda Agravante, assuma pessoalmente a 
administração da sociedade, juntamente com os demais acionistas ou que nomeie novo 
procurador para representá-la junto à Companhia, no prazo de trinta dias, sob pena de 
multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
2 – Neste cenário, percebe-se que o cerne restringe-se, sem dúvidas, em aferir se os 
requisitos do art. 300, do CPC estão presentes no caso em tela, de modo a referendar 
a decisão vergastada.
3 - Ocorre que, antes de o enfrentar, sinalizo, desde já, que esta Relatora deixa de 
oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa em favor dos Agravantes, no 
tocante à juntada dos documentos que acompanharam as petições de id. 20144895 e 
id. 22850964, por entender ser ele inútil ante o caráter procrastinatório de tais peças.
4 – Com efeito, é lícito às partes, a qualquer tempo, efetuarem a juntada de documentos 
novos, a teor do art. 434, do CPC.
5 - No entanto, a maioria da documentação carreada pela Agravada em grau recursal 
não se tornou conhecida, acessível ou disponível após a concessão por esta Relatoria 
do efeito suspensivo, datado de 28/09/2021, (id. 19303872). Some-se ao fato de que 
os documentos de id. 22852498, id. 28852500 e id. 22852504, referem-se aos anos 
de 2017 a 2020. Já os documentos de id. 22852507, id. 22852508, id. 22852510, id. 
22854635, id. 22852511, id. 22852512, id. 22854633 e id. 22854641, apesar de se re-
portarem ao ano de 2021, em nada influenciam no julgamento deste Agravo.
6 - Esclareça-se, ainda, que a apreciação de tais fatos e documentos após a interposição 
do respectivo recurso, sem a manifestação prévia do Juízo de 1º Grau, antes da liminar 
guerreada, configura supressão de instância. Vale salientar, inclusive, que a referida 
documentação sequer foi apresentada ao Juízo primevo, conforme consulta realizada 
aos autos de origem em 19/01/2022.
7 – De logo, registre-se que a decisão vergastada é ultra petita, nos termos do art. 141 c/c 
art. 492, ambos do CPC, haja vista que o Juízo de 1º grau determinou o afastamento de 
Sarah Faiga Schiper do Conselho de Administração e da Diretoria da Instituição hospi-
talar, ora Agravada, sem ter havido nos autos originários pedido expresso neste sentido.
8 - De igual modo, assiste razão aos Agravantes quanto a ausência de fundamentação 
específica da decisão agravada, por manifesta afronta ao art. 489, §1º, III, do CPC, 
visto que os seus fundamentos poderiam ser utilizados para o deferimento de qualquer 
pedido liminar.
9 - Ainda que se entenda que houve fundamentação sucinta, não restou evidenciada 
a probabilidade do direito da Autora, na medida em que os documentos que acompa-
nham a inicial não são suficientes para comprovar, nem mesmo em sede de cognição 
sumária, as suas alegações, seja no que diz respeito ao “desvio de clientela”, seja no 
tocante às demais condutas aduzidas, tal como a suposta prática do médico de perceber 
honorários de atendimento que foram realizados por residentes, em seu nome.
10 – Com efeito, a cópia da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada 
no dia 28/05/2019 (id. 126392122 dos autos de origem) - na qual há informação de que 
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foi aprovada a expedição, pelo referido órgão, de Notificação à acionista e conselheira 
Sarah Faiga Schiper, a fim de que proceda à substituição do Dr. Luis Schiper (pro-
curador designado para representá-la nas reuniões do Conselho de Administração e 
Assembleias Gerais) - não comprovam os fatos ventilados na inicial.
11 – O documento de id. 126392128 dos autos originários, por sua vez, - embora se tra-
te de comunicação direcionada à Diretoria Médica da Agravada, em cujo teor noticia 
que alguns médicos estariam se ausentado da Clínica, enquanto que os residentes assi-
navam as fichas de atendimento em seus nomes -; não indica que o referido expediente 
foi recebido ou mesmo direcionado ao médico Agravante.
12 – A Comunicação Interna do Conselho de Administração da Agravada (id. 
126392136 dos autos de origem) - na qual ficou determinado que os pacientes originá-
rios do hospital devem ser operados pelo corpo clínico no próprio estabelecimento, sob 
pena de suspensão ou rescisão do contrato de prestação de serviços -, não possui o con-
dão de comprovar o direcionamento de pacientes perpetrado pelo Primeiro Agravante.
13 – Já o ofício datado de 11/12/2018 (id. 126392141), encaminhado ao Primeiro Agra-
vado para notificá-lo acerca do prejuízo experimentado pelo hospital em razão do pa-
ciente N.F.M., por ele assistido, ter sido operado em outro serviço de saúde, carece de 
contemporaneidade, uma vez que se refere a fatos ocorridos no ano de 2018.
14 - Esclareça-se, por oportuno, que a suspensão da agenda médica e o afastamento do 
Primeiro Agravado do corpo clínico do Hospital, na qualidade de médico ortopedista, bem 
como a substituição de representação da Diretora Financeira da Companhia, atualmente 
por ele exercida, são questões interna corporis, ou seja, estão relacionadas ao próprio regra-
mento interno (Estatuto, Atas de Assembleia Geral, Acordo de Acionistas) da Agravada.
15 - Logo, não cabe ao Poder Judiciário substituir a atuação da Diretoria e Conselho 
Administrativo da Companhia, a quem compete a tomada de decisões a serem delibe-
radas em reuniões e assembleias gerais a serem designadas para tal finalidade.
16 – Acresça-se que, embora defenda, em sua peça inaugural, que a substituição da 
representação de Sarah Faiga Schiper, Diretora Financeira da Companhia, desempe-
nhada pelo Primeiro Agravante encontra amparo na cláusula terceira, do “Acordo de 
Acionistas”, celebrado em 15/04/2013, vigente até 15/04/2023 (id. 19184965), abaixo 
transcrito; a própria Agravada não comprova que houve observância da Companhia ao 
quanto disposto no seu parágrafo primeiro.
17 - Ressalte-se que, sendo direito da acionista Sarah indicar o seu representante legal, 
cuja designação não foi impugnada quando da sua apresentação na Assembleia Geral 
Extraordinária, ocorrida em 12/07/2018 (id. 126392115 dos autos de origem), não se 
mostra razoável, proporcional e legal que o Poder Judiciário avoque para si a compe-
tência para, sem a necessária dilação probatória, no sentido de se apurar o ocorrido, 
adotar medida extrema que, em última análise, implique em aparente violação do di-
reito da acionista, ora Segunda Agravada, em se fazer representar por seu filho que, 
igualmente, não pode ser afastado do exercício de sua representação, bem como do 
quadro clínico do nosocômio, sem a garantia do contraditório e ampla defesa.
18 – De mais a mais, não se tem notícia, até o presente momento processual, de que 
foi observado o regramento estabelecido na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, 
realizada no dia 28/11/2019 (id. 164478476 dos autos de origem) para a suspensão da 
agenda médica, bem como para o afastamento do Primeiro Agravado do corpo clínico 
da Companhia, na qualidade de médico ortopedista.
19 – Clarividente, portanto, que, inexistindo provas ou indícios de provas de que foi 
previamente instalada Assembleia Geral Extraordinária ou realizada Reunião do Con-
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selho de Administração da Companhia para a suspensão da agenda médica de Luís 
Schiper, bem como para o seu afastamento do corpo clínico (suspensão da prestação 
dos serviços médicos) do Hospital Agravado, resta esvaziada a probabilidade do direi-
to vindicado pela autora, na origem.
20 – Outrossim, não se vislumbra a presença do perigo da demora, visto que a Agra-
vada pretende punir o médico por eventos supostamente ocorridos há mais de 02 (dois) 
anos, sem, entretanto, fazer acompanhar a sua inicial de documentos aptos a demons-
trar a atualidade das condutas atribuídas ao médico ortopedista e representante legal 
de sua genitora Sarah Faiga Schiper, Dr. Luis Shiper.
21 – Neste diapasão, percebe-se que a Agravada pretende, como dito alhures, a in-
gerência do Judiciário em questões interna corporis da sociedade, sem, no entanto, 
demonstrar, de plano, a manifesta ilegalidade da conduta arbitrária e desleal dos Agra-
vantes, de modo a colocar em risco o funcionamento da Companhia. Tal fato, aliado a 
ausência da probabilidade do direito vindicado pela Agravada, bem como do perigo de 
dano, torna a reforma da decisão guerreada medida imperativa.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, para reformar a decisão primeva e, por 
conseguinte, manter a agenda médica e a prestação dos serviços de Luis Shiper, de-
terminando, ainda, a sua permanência no corpo clínico do nosocômio, bem como lhe 
garantindo o exercício de representação de Sarah Faiga Shiper na Companhia.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8030871-27.2021.8.05.0000, 
oriundo da Comarca de Salvador-Ba, tendo como Agravantes LUIS SCHIPER e SARAH FAIGA 
SCHIPER e Agravado CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, 
para reformar a decisão primeva e, por conseguinte, manter a agenda médica e a prestação dos 
serviços de Luis Shiper, determinando, ainda, a sua permanência no corpo clínico do nosocômio, 
bem como lhe garantindo o exercício de representação de Sarah Faiga Shiper na Companhia, de 
acordo com o voto da Relatora convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosá-
rio Passos da Silva Calixto, ao tempo em que JULGA PREJUDICADO OS EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUÍS SCHIPER e SARAH FAIGA 
SCHIPER contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Empresarial desta Ca-
pital que, nos autos de Ação Cominatória c/c Reparação por Danos Morais e Materiais Nº 8030871-
27.2021.8.05.0000, ajuizada pela COT – CLÍNICA ORTOPÉDICA E TRAUMATOLÓGICA 
S/A, concedeu a tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (id. 19184959):

“Com a leitura dos autos, e especialmente em relação a documentação acostada, constata-se que estão 
presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que me faz acolher a liminar requerida.
É premente a suspensão da agenda médica do Réu Luís Schiper, e o seu afastamento do corpo clínico 
(suspensão da prestação dos serviços médicos) ao Hospital Autor, até decisão judicial em contrário, 
bem como, o afastamento da Ré Sarah Faiga Schiper, junto ao Conselho de Administração e à Direto-
ria da instituição, até decisão judicial em contrário”. 
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Determino que a Ré Sarah Faiga Schiper, assuma pessoalmente a administração da sociedade, junta-
mente com os demais acionistas ou que nomeie novo procurador para representá-la junto à Companhia, 
no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até decisão judicial 
em contrário”.

No caso em tela, pretende o Primeiro Agravante, Luis Schiper, seja restabelecida a sua agenda 
médica e permanência no corpo clínico da Agravada, bem como sua manutenção, na condição de 
representante de sua genitora, também Recorrente, Sarah Faiga Schiper, junto ao Conselho de Admi-
nistração e Diretoria da COT.

Na exordial, a Agravada fundamenta seu pedido no fato de o Agravante Luís Schiper, mé-
dico ortopedista e traumalogista que integra o seu corpo clínico, estar supostamente desviando os 
pacientes da clínica para realização de cirurgias no Hospital da Bahia, onde se encontra localizado o 
Instituto Schiper de Ortopedia.

Defende, ainda, a prática de outras condutas irregulares pelo referido Recorrente, aduzindo 
que este “se ausentava do Hospital em alguns momentos, como, por exemplo, em viagens para con-
gressos fora do Estado, orientando, nessas circunstâncias, os residentes a realizarem atendimento 
aos pacientes, porém assinando e carimbando as fichas de atendimento em seu nome para que este 
recebesse os honorários médicos, mesmo não estando este presente no Hospital”, razão pela qual 
entende pela inviabilidade de sua permanência também como represente da sua genitora, na adminis-
tração do nosocômio.

Nas suas razões recursais, o Agravante Luís Schiper sustenta que realizou, nos últimos 04 
(quatro) anos, 939 (novecentos e trinta e nove) cirurgias na COT, sendo 282 (duzentos e oitenta e dois) 
cirurgias em 2017; 198 (cento e noventa e oito) cirurgias em 2018; 212 (duzentos e doze) cirurgias em 
2019; e 247 (duzentos e quarenta e sete) cirurgias em 2020.

Assevera que a Agravada praticou conduta arbitrária, sem o mínimo lastro probatório, bem 
como com violação às garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa, prejudicando, ainda, 
o regular exercício da medicina.

Relata que a suspensão do seu contrato de trabalho afronta o “Acordo de Acionistas”, celebra-
do em 15/04/2013, vigente até 15/04/2023 (id. 19184965); bem como a Assembléia Geral Extraordi-
nária, realizada no dia 28/11/2019 (id. 19184966).

Narra, inclusive, que o Juízo de origem violou o art. 489, §1º, III e IV, do CPC, e art. 93, IX, 
da CRFB/88, ao proferir a decisão guerreada sem fundamentação.

Pontua, ademais, o equívoco da decisão agravada, ao determinar o afastamento da agravante 
Sarah Faiga Schiper, junto ao Conselho de Administração e da Diretoria da Instituição hospitalar, 
quando, na verdade, o pleito liminar, formulado pela Agravada, na origem, volta-se ao afastamento 
do agravante Dr. Luís Schiper da representação da Sra. Sarah, junto ao Conselho de Administração e 
à Diretoria da Instituição, assumindo esta pessoalmente a administração da sociedade, com os demais 
acionistas (id. 19184958, fls. 28).

Diante de tais considerações, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao presente agravo 
de instrumento e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Na decisão liminar proferida nos autos do presente agravo, esta relatoria concedeu o efeito 
suspensivo pleiteado pelos Agravantes, para sustar os efeitos da decisão agravada (id.19303872).

A decisão fora impugnada por meio dos Embargos de Declaração de id.19786447, opostos pela 
COT no bojo deste Agravo de Instrumento. Posteriormente, os aclaratórios foram distribuídos por 
dependência, em atendimento ao comando judicial de Id. 21177521.

Por meio da petição de id.20144895, protocolizada em 18/10/2021, a Agravada sinaliza a ne-
cessidade do restabelecimento da liminar deferida pelo Juízo de origem, em virtude dos embaraços 
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causados pelo Agravante ao seu funcionamento, no momento em que este solicita materiais de for-
necedores que não possuem relação comercial com a Companhia (id. 20144898). Na oportunidade, 
apresentou conversas de whatsapp (id. 20144901).

Devidamente intimada, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 
de suas contrarrazões (id. 22106166).

Sob alegação de fatos novos, a Agravada requereu a juntada de documentos (id. 
22852498/22854641), em 13/12/2021, sinalizando, na ocasião, que os fatos ocorridos no ano de 2018 
são meramente exemplificativos (id. 22850964).

Para tanto, relata que o Primeiro Agravante, em dezembro de 2021 - após ser instado a optar 
por um outro fornecedor, com relacionamento comercial com a Companhia, a fim de possibilitar a re-
alização do procedimento cirúrgico (artroplastia total do quadril) para um determinado paciente (id. 
22852507, id 22852508) -, suspendeu a cirurgia, com a conotação de que tal ato deu-se por solicitação 
da Diretoria Médica.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, no bojo do qual os recorrentes plei-

teiam a reforma da decisão exarada por Dr. Benício Mascarenhas Neto que, nos autos de origem, con-
cedeu a tutela de urgência vindicada pela Agravada, para determinar a suspensão da agenda médica 
de Luís Schiper, bem como o seu afastamento do corpo clínico (suspensão da prestação dos serviços 
médicos) do Hospital agravado. E não somente, pois determinou, também, que Sarah Faiga Schiper, 
Segunda Agravante, assuma pessoalmente a administração da sociedade, juntamente com os demais 
acionistas ou que nomeie novo procurador para representá-la junto à Companhia, no prazo de trinta 
dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que, antes de enfrentar o mérito recursal, sinalizo, desde já, que esta Relatora deixa de 
oportunizar o exercício do contraditório e ampla defesa em favor dos Agravantes, no tocante à juntada 
dos documentos que acompanharam as petições de id. 20144895 e id. 22850964, por entender ser ele 
inútil ante o caráter procrastinatório de tais peças. Explico.

Decerto, é lícito às partes, a qualquer tempo, efetuarem a juntada de documentos novos, a teor 
do art. 434, do Código de Processo Civil.

Todavia, a maioria da documentação carreada pela Agravada em grau recursal não se tornou 
conhecida, acessível ou disponível após a concessão por esta Relatoria do efeito suspensivo, data-
do de 28/09/2021, (id. 19303872). Em uma análise acurada, observa-se que os documentos de id. 
22852498, id. 28852500 e id. 22852504, referem-se aos anos de 2017 a 2020. Já os documentos de id. 
22852507, id. 22852508, id. 22852510, id. 22854635, id. 22852511, id. 22852512, id. 22854633 e id. 
22854641, apesar de se reportarem ao ano de 2021, em nada influenciam no julgamento deste Agravo, 
conforme se verá mais adiante, quando do enfrentamento do mérito recursal.

Acresça-se que os argumentos trazidos pela Agravada no bojo das referidas peças foram 
igualmente apresentados nos autos dos Embargos de Declaração de nº 8030871-27.2021.8.05.0000.1, 
em apenso, o que gera, sem dúvida, um tumulto processual.

Tal conduta denota a intenção da Agravada com tais pleitos, qual seja, a reconsideração da 
decisão de id. 1933872, a fim de resgatar os efeitos da liminar deferida pelo Juízo de origem.

Não se pode olvidar, em última análise, que a apreciação de tais fatos e documentos após a 
interposição do respectivo recurso, sem a manifestação prévia do Juízo de 1º Grau, antes da liminar 
guerreada, configura supressão de instância. Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE ERRO MA-
TERIAL. NÃO VERIFICADO. ALEGAÇÂO DE OMISSÂO. FATO NOVO EM GRAU RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO 
DE MULTA DO § 2º, DO ART. 1026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de 
Declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados 
tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro 
material, não constituindo via apropriada para rediscutir a matéria já julgada, quando inexistente obs-
curidade, contradição ou omissão a ser sanadas, sendo excepcional a concessão de efeitos infringentes. 
2. Não há que se falar em erro material, quando ao analisar todos aos documentos acostados aos autos, 
o voto condutor do acórdão manifestou os motivos que levaram ao indeferimento da tutela de urgência. 
3. Se o fato novo surgiu após a interposição do agravo de instrumento, não tendo sido apreciado 
pelo Juízo de origem antes da prolação da decisão agravada, sua análise pela via recursal não 
se mostra possível, sob pena de inegável supressão de instância e ofensa ao duplo grau de juris-
dição. 4. Ao se constatar que os Embargos Declaratórios são manifestamente protelatórios, cabível a 
aplicação de multa, com fulcro no art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (TJ-
-DF 07466361620208070000 DF 0746636-16.2020.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS 
SANTOS, Data de Julgamento: 21/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 
03/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) - Grifo nosso

No mais, registre-se que os supramencionados documentos sequer foram levados ao conheci-
mento do Juízo primevo, conforma consulta realizada em 19/01/2022, aos autos originários.

Feito esse registro inicial, passo ao exame do mérito recursal, cujo cerne restringe-se, sem 
dúvidas, em aferir se os requisitos do art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o 
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, estão presentes no caso em tela, de modo a 
referendar a decisão vergastada.

Sem maiores dilações, o provimento do Agravo de Instrumento é medida que se impõe, senão 
vejamos.

Consigne-se, desde logo, que o Juízo de 1º Grau não se atentou para o Princípio da Congru-
ência, haja vista que, ao proferir sua decisão, determinou o afastamento de Sarah Faiga Schiper do 
Conselho de Administração e da Diretoria da Instituição hospitalar, ora Agravada, sem ter havido nos 
autos originários pedido expresso neste sentido.

Em outras palavras, o Magistrado de origem decidiu além do pedido da autora, ora Agravada, 
constituindo-se, assim, em decisão ultra petita, o que comporta redução para se adequar aos limites 
do pedido, em observância ao art. 141 c/c art. 492, ambos do CPC.

De igual modo, assiste razão aos Agravantes quanto a ausência de fundamentação específica 
da decisão agravada, na medida que o Juízo primevo deferiu a liminar sem expor as razões de fato e 
de direito que lastrearam o seu convencimento.

Frise-se, a partir de uma simples leitura da decisão combatida, percebe-se que houve uma 
fundamentação genérica, perpetrada pelo Juízo a quo, que poderia ser utilizada para o deferimen-
to de qualquer pedido liminar, o que causa prejuízo, inclusive, para a própria defesa dos réus, ora 
Recorrentes.

Esclareça-se que, nos termos do art. 489, §1º, III, do CPC, não se considera fundamentada a 
decisão que invocar motivos que servem para embasar qualquer outra decisão, veja-se:

Art. 489, § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sen-
tença ou acórdão, que:
(…)
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

Sobre esta temática, trago o seguinte julgado:
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“Agravo de Instrumento. Ação de exigir contas. Dever de fundamentar suficientemente as decisões ju-
diciais. I - O princípio da motivação das decisões judiciais é consectário lógico da garantia do devi-
do processo legal, de modo que é dever do magistrado apresentar suficientemente os motivos do seu 
convencimento ao apreciar a pretensão das partes. II  Teses da contestação não apreciadas. In casu, 
verificada a ausência de fundamentação da decisão atacada, porque sequer mencionadas as teses 
trazidas na contestação, a sua desconstituição se impõe, por afronta ao artigo 93, inciso IX, da Cons-
tituição Federal e ao artigo 489, § 1º do CPC, devendo outra ser proferida em seu lugar, de forma fun-
damentada. Agravo de instrumento provido. Decisão cassada.(TJ-GO - AI: 02142270220208090000, 
Relator: Des(a). CARLOS ALBERTO FRANÇA, Data de Julgamento: 27/07/2020, 2ª Câmara Cível, 
Data de Publicação: DJ de 27/07/2020).” (grifo nosso).

Outrossim, ainda que se entenda que, ao discorrer que “com a leitura dos autos, e especialmente 
em relação a documentação acostada, constata-se que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum 
in mora, o que me faz acolher a liminar requerida”, houve fundamentação sucinta, da análise dos autos 
não se observa, como já dito, a presença dos requisitos previstos no art. 300, do Código de Processo 
Civil, capaz de justificar a concessão da tutela de urgência requerida na exordial pela Agravada.

Isso porque não restou evidenciada a probabilidade do direito da Autora, na medida em que os 
documentos que acompanham a inicial não são suficientes para comprovar, nem mesmo em sede de 
cognição sumária, as suas alegações, seja no que diz respeito ao “desvio de clientela”, seja no tocante 
às demais condutas aduzidas, tal como a suposta prática do médico de perceber honorários de atendi-
mento que foram realizados por residentes, em seu nome.

Com efeito, a cópia da Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada no dia 
28/05/2019 (id. 126392122 dos autos de origem) - na qual há informação de que foi aprovada a expe-
dição, pelo referido órgão, de Notificação à acionista e conselheira Sarah Faiga Schiper, a fim de que 
proceda à substituição do Dr. Luis Schiper (procurador designado para representá-la nas reuniões do 
Conselho de Administração e Assembleias Gerais) - não comprovam os fatos ventilados na inicial.

É dizer, a expedição de tal notificação foi aprovada, conforme deliberação do Conselho Ad-
ministrativo do nosocômio, em virtude da recusa do Agravado em “assinar as Atas de Reuniões e 
Assembleias Gerias e demais documentos da empresa, deixando de comparecer às mesmas sem mo-
tivo justificado, dificultando a prática regular de atos de gestão e a adoção de decisões estratégicas 
da Companhia” e não pelos motivos expostos na inicial.

O documento de id. 126392128 dos autos originários, por sua vez, - embora se trate de comu-
nicação direcionada à Diretoria Médica da Agravada, em cujo teor noticia que alguns médicos estariam 
se ausentado da Clínica, enquanto que os residentes assinavam as fichas de atendimento em seus nomes 
-; não indica que o referido expediente foi recebido ou mesmo direcionado ao médico Agravante.

Acresça-se, ainda, a ausência de contemporaneidade do mencionado documento, visto que foi 
subscrito em 26/01/2012, ou seja, há mais 08 (oito) anos do ajuizamento da ação, o que demonstra, 
também, a ausência do perigo da demora.

De igual modo, a Comunicação Interna do Conselho de Administração da Agravada (id. 
1263921 dos autos de origem) - na qual ficou determinado que os pacientes originários do hospital 
devem ser operados pelo corpo clínico no próprio estabelecimento, sob pena de suspensão ou resci-
são do contrato de prestação de serviços -, não possui o condão de comprovar o direcionamento de 
pacientes perpetrado pelo Primeiro Agravante.

Já o ofício datado de 11/12/2018 (id. 126392141), encaminhado ao Primeiro Agravado para 
notificá-lo acerca do prejuízo experimentado pelo hospital em razão do paciente N.F.M., por ele as-
sistido, ter sido operado em outro serviço de saúde, carece de contemporaneidade, uma vez que se 
refere a fatos ocorridos no ano de 2018. Logo, não é meio apto para comprovar o direcionamento pelo 
Agravado de pacientes para outras unidades hospitalares, diversa da Demandante.
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Neste ponto, ainda que se considere como indício de prova, na medida em que a notificação 
fora direcionada ao médico, esta não é suficiente para aplicar penalidade ao médico, por meio de me-
dida liminar.

Esclareça-se, por oportuno, que a suspensão da agenda médica e o afastamento do Primeiro 
Agravado do corpo clínico do Hospital, na qualidade de médico ortopedista, bem como a substituição 
de representação da Diretora Financeira da Companhia, atualmente por ele exercida, são questões 
interna corporis, ou seja, estão relacionadas ao próprio regramento interno (Estatuto, Atas de Assem-
bleia Geral, Acordo de Acionistas) da Agravada.

Com efeito, o art. 120 e art. 122, V, ambos da Lei nº 6.404/76, que dispõe sobre as Sociedades 
Anônimas, estabelece que:

Art. 120. A assembléia-geral poderá suspender o exercício dos direitos do acionista que deixar de cum-
prir obrigação imposta pela lei ou pelo estatuto, cessando a suspensão logo que cumprida a obrigação.
Art. 122. Compete privativamente à assembleia geral
V - suspender o exercício dos direitos do acionista (art. 120);

Logo, não cabe ao Poder Judiciário substituir a atuação da Diretoria e Conselho Administra-
tivo da Companhia, a quem compete a tomada de decisões a serem deliberadas em reuniões e assem-
bleias gerais a serem designadas para tal finalidade.

Acerca da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário nas questões interna corporis das 
pessoas jurídicas, trago à baila os seguintes julgados:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. ELEMENTOS ESSENCIAIS. EXISTÊN-
CIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO 
DE SÓCIO DE QUADRO SOCIAL DE AGREMIAÇÃO ESPORTIVA. MATÉRIA INTERNA 
CORPORIS. ANÁLISE À LUZ DA LEGALIDADE. CONSELHEIRO NATO. CARÁTER DE VI-
TALICIEDADE PREVISTO NO ESTATUTO DO CLUBE. PRELIMINARES REJEITADAS E RE-
CURSO PROVIDO. 1. A norma do artigo 489 do CPC/15 estabelece, em seus incisos, os elementos es-
senciais da sentença; observada a referida norma, bem como o princípio da congruência ou adstrição, 
previsto na norma do artigo 492 do CPC/15, que se refere à necessidade de o magistrado decidir a lide 
dentro dos limites objetivados pelas partes, não se vislumbra qualquer vício a macular a sentença. 2. 
A pendência de julgamento de agravo de instrumento, recebido apenas no efeito devolutivo, não obsta 
a prolação de sentença pela MMª. Juíza de 1º grau. 3. O Juiz deve ser alçado à condição de principal 
árbitro na questão de produção de provas, mesmo porque é, por óbvio, o verdadeiro destinatário delas, 
podendo indeferir as que repute inócuas ou protelatórias. 4. Em regra, a atuação do Poder Judiciário em 
relação a decisões tomadas em desfavor de sócio de agremiação social/desportiva se limita à análise 
da observância dos princípios constitucionais assecuratórios do contraditório e da ampla defesa. 5. As 
decisões “interna corporis” são, em regra, soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Ju-
diciário, exceto quando evidenciada afronta à legalidade ou ao estatuto social da pessoa jurídica. 
6. Considerando-se o caráter de vitaliciedade do cargo de conselheiro nato, condição expressamente 
prevista no Estatuto Social do clube, a penalidade de exclusão do quadro social viola o referido estatu-
to, sendo passível de revisão pelo Poder Judiciário. (TJ-MG - AC: 10000200787588004 MG, Relator: 
Cabral da Silva, Data de Julgamento: 22/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 01/07/2021)

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDICOS DO 
CORPO CLÍNICO DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PRESIDENTE PRUDENTE. 
Preliminar de nulidade afastada. Mérito. Soberania da deliberação da associação na exclusão ou 
afastamento temporário de médico de seu corpo clínico. Deliberação tomada pelo órgão compe-
tente indicado no Estatuto Social. Autonomia do ente privado. Decisão interna corporis na qual 
o Judiciário não deve interferir. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Recurso não pro-
vido. (TJ-SP - AC: 90000223120118260482 SP 9000022-31.2011.8.26.0482, Relator: Mary Grün, Data 
de Julgamento: 21/06/2018, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2018)



422

REVISTA BAHIA FORENSE

Neste diapasão, apesar de defender, em sua peça inaugural, que a substituição da representa-
ção de Sarah Faiga Schiper, Diretora Financeira da Companhia, desempenhada pelo Primeiro Agra-
vante encontra amparo na cláusula terceira, do “Acordo de Acionistas”, celebrado em 15/04/2013, 
vigente até 15/04/2023 (id. 19184965), abaixo transcrito; a própria Agravada não comprova, ainda 
que em sede de cognição não exauriente, que houve observância da Companhia ao quanto disposto 
no seu parágrafo primeiro:

CLÁUSULA TERCEIRA - “Se qualquer um dos sócios vier a falecer durante a vigência deste acor-
do, se for declarada a sua interdição ou por qualquer outro motivo fique impedido de exercer as 
suas normais atividades de administração da sociedade, os sucessores do sócio falecido ou impe-
dido, detentores e representantes de 25% (vinte e cinco por cento) das ações ordinárias estarão sempre 
presentes nessa Diretoria, através de um dos sucessores pelos demais sucessores escolhido ou de re-
presentante indicado pelos mesmos, devendo-se observar, na indicação, que o representante, mé-
dico ou não, acionista ou não, seja idôneo e tecnicamente apto para gerenciar a sociedade, cum-
prindo, no exercício do cargo, com os deveres de diligência e lealdade, além de outros necessários 
à continuidade e crescimento da empresa, devendo a substituição processar-se mediante notificação 
dos sucessores aos sócios remanescentes, referendada a indicação do eleito pela maioria absoluta dos 
sócios remanescentes, em Assembleia Geral, empossando-se o novo Diretor também em Assembleia 
Geral, passando este a desempenhar as mesmas atribuições do Diretor sucedido e a perceber idêntica 
aos demais Diretores, tudo de acordo com o estabelecido no Estatuto e na legislação específica”

PARÁGRAFO PRIMEIRO - “Na hipótese dos sucessores do sócio falecido ou impedido elegerem 
dentre os mesmos um sucessor para que tenha assento na Diretoria ou indicarem representante para 
tal finalidade, que não esteja investido das qualidades pessoais e profissionais relacionadas no caput 
desta cláusula ou se, empossado, vier este a causar dissensões junto aos demais Diretores ou en-
traves na administração da sociedade, os demais diretores, decidindo em Assembléia Geral pela 
suspensão do exercício do direito de administração do respectivo eleito, com fulcro no artigo 120 
da Lei 6.404/76 e sem prejuízo da continuidade do pagamento da remuneração que caberia ao 
sócio falecido ou impedido diretamente aos sucessores, procederá destes para que, no prazo de 30 
(trinta) dias, contados da data de realização da Assembléia Geral convocada para essa finalidade 
específica, constando da ordem do dia, substituam o eleito, sendo que em havendo recusa dos 
sucessores em substituir o recusado, deverão os remanescentes, formalmente, convocar nova As-
sembleia Geral, na qual os herdeiros e sucessores do sócio falecido manifestarão as suas razões, 
sendo, então, o incidente decidido por maioria”

É dizer, a Agravada não trouxe à colação elementos convincentes e contundentes de que foi 
instalada previamente uma Assembleia Geral para deliberar acerca da suspensão do exercício do di-
reito de representação de Sarah Faiga Shiper, atualmente desempenhada pelo seu filho, Luis Schiper.

Ressalte-se que, sendo direito da acionista Sarah indicar o seu representante legal, cuja desig-
nação não foi impugnada quando da sua apresentação na Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida 
em 12/07/2018 (id. 126392115 dos autos de origem), não se mostra razoável, proporcional e legal 
que o Poder Judiciário avoque para si a competência para, sem a necessária dilação probatória, no 
sentido de se apurar o ocorrido, adotar medida extrema que, em última análise, implique em aparente 
violação do direito da acionista, ora Segunda Agravada, em se fazer representar por seu filho que, 
igualmente, não pode ser afastado do exercício de sua representação, bem como do quadro clínico do 
nosocômio, sem a garantia do contraditório e ampla defesa.

De mais a mais, não se tem notícia, até o presente momento processual, de que foi observado o 
regramento estabelecido na Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 28/11/2019 (id. 
164478476 dos autos de origem) para a suspensão da agenda médica, bem como para o afastamento 
do Primeiro Agravado do corpo clínico da Companhia, na qualidade de médico ortopedista:
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“(…) sendo que a admissão, contratação, demissão e rescisão de contratos de trabalho e de pres-
tação de serviços terceirizados (PJS) dos parentes dos acionistas, na linha reta e na colateral, fica, 
também, condicionada expressa e exclusivamente, à deliberação pela maioria absoluta dos acio-
nistas, representantes de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da empresa, em Reunião do 
Conselho de Administração ou Assembleia Geral Extraordinária (...)”

Neste contexto, inexistindo provas ou indícios de provas de que foi previamente instalada As-
sembleia Geral Extraordinária ou realizada Reunião do Conselho de Administração da Companhia 
para a suspensão da agenda médica de Luís Schiper, bem como para o seu afastamento do corpo 
clínico (suspensão da prestação dos serviços médicos) do Hospital Agravado, resta esvaziada a pro-
babilidade do direito vindicado pela autora, na origem.

No tocante ao perigo da demora, este, também, resta ausente no caso em comento, visto que a 
Agravada pretende punir o médico por eventos supostamente ocorridos há mais de 02 (dois) anos, sem, 
entretanto, fazer acompanhar a sua inicial de documentos aptos a demonstrar a atualidade das condutas 
atribuídas ao médico ortopedista e representante legal de sua genitora Sarah Faiga Schiper, Dr. Luis Shiper.

Pontue-se que não se olvida da grave crise econômica que assola o país, agravada pela pande-
mia do Covid-19, e os prejuízos advindos para as receitas das empresas, tal como aduzido pela De-
mandante. No entanto, tal fato não justifica o afastamento liminar do Primeiro Agravante do exercício 
das atividades na Clínica, sem a comprovação de que houve o exercício prévio do contraditório e da 
ampla defesa, na medida que eventuais prejuízos ocasionados por suas condutas poderão ser solucio-
nados na sentença, e notadamente no âmbito da responsabilidade civil.

Registre-se, ainda, que a suspensão da prestação dos serviços médicos, sem dúvida, macula 
a honra subjetiva e objetiva do Primeiro Agravante, razão pela qual não se mostra adequada e nem 
proporcional o seu deferimento em sede de antecipação de tutela, exigindo-se, para tanto, instrução 
probatória e cognição exauriente, quiçá com a oitiva de pacientes, bem como dos médicos residentes, 
ou apresentação de prontuários médicos na origem.

Neste cenário, percebe-se que a Agravada pretende, como dito alhures, a ingerência do Judi-
ciário em questões interna corporis da sociedade, sem, no entanto, demonstrar, de plano, a manifesta 
ilegalidade da conduta arbitrária e desleal dos Agravantes, de modo a colocar em risco o funciona-
mento da Companhia. Ainda mais, quando há indícios de animosidade entre as partes, visto que se 
tem notícia de que os Agravantes ingressaram com uma demanda em face da Agravada, qual seja, 
Ação Anulatória de Assembleia Geral nº 8022742-64.2020.8.05.0001, em curso na 1ª Vara Empresa-
rial da comarca de Salvador (id. 126392158 dos autos de origem).

Cabe, ainda, o registro, sob o manto da boa-fé objetiva (art. 5º e art. 77, I, ambos, do CPC), 
de que o afastamento liminar do Primeiro Agravado, que realizou 939 (novecentos e trinta e nove) 
cirurgias no Hospital COT, nos últimos 04 (quatro) anos, é prima facie medida desarrazoada e des-
proporcional, o que torna a reforma da decisão guerreada medida imperativa.

Por fim, sinalizo que resta prejudicada a apreciação dos Embargos de Declaração opostos pela 
Agravada, em virtude do julgamento do presente Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, ante a ausência dos requisitos insertos no art. 300, do CPC, voto no sentido 
de DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para reformar a decisão primeva e, 
por conseguinte, manter a agenda médica e a prestação dos serviços de Luis Shiper, determinando, 
ainda, a sua permanência no corpo clínico do nosocômio, bem como lhe garantindo o exercício de 
representação de Sarah Faiga Shiper na Companhia.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8018051-73.2021.8.05.000. Segunda Câmara Cível. Relator: 
Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Julgado em 12/04/2022).
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RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CONTRA-
TO DE ALUGUEL COMERCIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR MEN-
SAL. PANDEMIA DO COVID-19. ALEGAÇÃO DE DESEQUILIBRIO CON-
TRATUAL. PROVIMENTO DO RECURSO.
I – O cerne da inconformidade gira em torno da decisão de primeiro grau que se li-
mitou ao pronunciamento a respeito da tutela de urgência para fixação dos aluguéis 
provisórios, reduzindo para 70% do valor acordado nos meses de abril, maio, junho e 
julho de 2020, sem ampliar a benesse nos meses subsequentes;
II – A relevância das razões aqui invocadas dão ensejo à aplicação das regras de Di-
reito Civil destinadas a afastar a onerosidade excessiva nas relações contratuais entre 
particulares, uma vez que se mostra adequado à realidade fática e situação jurídica 
apresentada em que a própria utilização do imóvel locado para a finalidade contratada 
restou restringida por ato do Poder Público, caracterizável como fato do príncipe, apto 
a causar desequilíbrio na relação contratual e onerosidade excessiva na execução da 
contraprestação devida pelo locatário;
III - Cumpre ao Poder Judiciário intervir em singulares situações, de modo a garantir 
uma “sobrevivência” das empresas prejudicadas com a grave crise que assola o país, 
oriunda da pandemia causada pelo coronavírus;
IV – Recurso provido para reformar a decisão de 1º grau e determinar a redução do valor 
do aluguel em 50% (cinquenta por cento), nos meses de março, abril, maio e junho de 2021.

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento Nº 8018051-73.2021.8.05.0000, 
em que figura como agravante CAMILA SCHREIBER e como agravado HÉLIO ISRAEL AUSTER 
e VALTER HERTZ AUSTER

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Es-
tado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAMILA SCHREIBER, contra decisão pro-

ferida pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação 
Ordinária n° 8070457-05.2020.8.05.0001, ajuizada em face de HÉLIO ISRAEL AUSTER e VALTER 
HERTZ AUSTER, fazendo-a nos seguintes termos:

“De outro lado, indefiro o pedido de modificação da medida liminar. Não se tem elementos concretos, 
nesta fase processual, para se aferir queda ou a manutenção do fluxo de consumidores, o que era claro 
quando a atividade comercial estava impedida de funcionar de modo presencial. Assim, a revisão do 
aluguel, nesse período posterior à reabertura das atividades deve ser analisado depois que o contradi-
tório for efetivado.”

Em suas razões recursais o Agravante aduz que “por motivos completamente alheios à sua 
vontade e ingerência, a Agravante experimentou queda brusca na demanda da empresa, ocasionada 
com o início da pandemia de coronavírus, já no começo do ano de 2020. É público e notório o caos 
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instaurado em razão do mencionado vírus, especialmente a partir de fevereiro e março de 2020, sen-
do tal situação classificada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde – OMS, em face da 
disseminação global ”

Assevera que com a paralisação das atividades seu faturamento chegou a um estado crítico, 
não conseguindo atingir o básico para cobrir os custos mínimos.

Salienta que persistiram outras despesas com fornecedores e credores, além de custos fiscais 
e de energia, água, telefone, empregados, dentre outras, onerando a Agravante sem que estivesse per-
cebendo nenhuma receita.

Assim, pretende a tutela de urgência, reformando-se a decisão do Juízo a quo, para “conceder, 
à Agravante, desconto no valor do aluguel dos meses de março, abril, maio, junho de 2021, no per-
centual de 50%”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Deferida liminar determinando “a redução do valor do aluguel em 50% (cinquenta por cen-

to), nos meses de março, abril, maio e junho de 2021.” (ID 16495477)
Sem contrarrazões do agravado, ainda que devidamente intimado, nos termos da certidão 

anexa ao ID 25660786.

VOTO

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da inconformidade reside no pedido de reforma da decisão de piso que, nos autos da 

ação de revisão de contrato n° 8070457-05.2020.8.05.0001, limitou-se a pronunciar-se a respeito da 
tutela de urgência para fixação dos aluguéis provisórios nos termos definidos, reduzindo o aluguel 
para 70% do valor acordado, nos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, sem ampliar a benesse 
nos meses subsequentes.

Verifica-se que a Agravante demonstrou através da vasta documentação anexa à exordial, in-
clusive o risco de responder uma ação judicial de cobrança dos aluguéis, manifestação intentada via 
email, ID. 13112495, além da sua dificuldade financeira mediante planilha de gastos (ID. 13112490) e 
comprovantes de faturamentos (ID. 13112488).

Vale dizer que, em princípio, o fato de as atividades comerciais do Agravante terem sido 
suspensas por força da quarentena decorrente da pandemia por COVID-19 não dispensa o estabeleci-
mento comercial do pagamento dos aluguéis durante o período.

Contudo, sabe-se que a pandemia que se alastra em todo o mundo causou uma série de pre-
juízos, sobretudo aos comerciantes, seja durante o período em que tiveram seus estabelecimentos 
fechados por decretos ou, posteriormente, quando tiveram horários reduzidos, oriundos do toque de 
recolher, além da nítida redução de clientes que se viram temerosos de contrair a doença e estão re-
clusas em suas residências.

Desta forma, inegável a drástica diminuição da receita da agravante, que tenta lutar pela ma-
nutenção do seu negócio, garantindo-lhe o sustento, além de manter uma série de pessoas empregadas.

Isto porque uma loja ou restaurante ou qualquer outro estabelecimento comercial, ainda que 
de pequeno porte, garante o sustento não apenas do seu proprietário, mas também de uma série de 
indivíduos que necessitam daquele trabalho para pagar suas contas.

Por conseguinte, cumpre ao Poder Judiciário intervir em singulares situações, de modo a ga-
rantir uma “sobrevivência” das empresas prejudicadas com a grave crise que assola o país, oriunda da 
pandemia causada pelo coronavirus.

Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:
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“O fato do príncipe, caracterizado como uma imposição de autoridade causadora de dano, de um 
lado (...) rompe o liame necessário entre o resultado danoso e a conduta dos particulares, configuran-
do, em disputas privadas, nítida hipótese de força maior.“ (REsp. nº 1.280.218-MG, rel. Min. Paulo de 
Tarso Sanseverino).

Outrossim, o art. 317 do Código Civil estabelece que “Quando, por motivos imprevisíveis, so-
brevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, 
poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da 
prestação.”

Assim, a redução do valor do aluguel mostra-se plausível, medida que conta com amparo legal 
e se torna necessária a evitar a descontinuidade da empresa.

Nesse sentido:

“LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO REVISIONAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE IN-
DEFERIU PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS LOCATIVOS, DIFERIMENTO 
E/OU REDUÇÃO NO PERCENTUAL DE 50% – RECONHECIMENTO DE JUSTA CAUSA A JUSTI-
FICAR A EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL NO CONTRATO – POSSIBILIDADE APENAS 
DE REDUÇÃO DE 50% DO VALOR DO ALUGUEL, COM BASE NO ÚLTIMO ALUGUEL PAGO AO 
LOCADOR, A VIGORAR DESDE O VENCIDO EM ABRIL/2020 E ATÉ QUE SEJA LEVANTADA A 
PROIBIÇÃO À ABERTURA DAQUELE PONTO COMERCIAL - DECISÃO REFORMADA – RECUR-
SO PROVIDO. Considerando-se as peculiaridades do caso, em especial o inegável impacto econômi-
co direto na atividade comercial exercida pela locatária, em decorrência da pandemia e de seus meios 
de enfrentamento da emergência de saúde pública, é de se admitir a excepcional intervenção judicial 
no contrato para o reequilíbrio da obrigação, em aplicação, por analogia, à teoria da imprevisão pre-
vista no artigo 317 do Código Civil, sendo razoável conceder a tutela antecipada para o fim de reduzir 
em 50% o valor do aluguel, com base no último aluguel pago ao locador, a vigorar desde o vencido 
em abril/2020 e até que seja levantada a proibição à abertura daquele ponto comercial.” (TJ-SP - AI: 
20882975120208260000 SP 2088297-51.2020.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 
04/06/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/06/2020)

“Agravo de Instrumento. Ação cautelar. Decisão que postergou a concessão da medida liminar, sob o 
fundamento da necessidade de formação do contraditório. Irresignação do recorrente, ao argumento 
de haver demonstrado o periculum in mora, na medida em que já se encontrava em mora no paga-
mento do aluguel no mês de março/2020. Concessão de tutela de urgência assegurando a redução de 
50% (cinquenta por cento) no pagamento do aluguel. Pandemia causada pelo novo coronavírus (Co-
vid-19), com imposição de medidas restritivas de circulação de pessoas na Cidade do Rio de Janeiro. 
Pandemia e medidas restritivas de isolamento social. Fato notório. In casu houve uma diminuição 
drástica no faturamento do estabelecimento comercial do autor. Teoria da imprevisão (art.317 do Có-
digo Civil). Possibilidade de o julgador readequar as bases do contrato firmado entre as partes, diante 
de uma situação totalmente excepcional e imprevisível à época da celebração do contrato de locação, 
evitando, assim, que uma das partes venha a experimentar uma situação de extrema vantagem em de-
trimento da outra (onerosidade excessiva). Redução do valor do aluguel em 50% (cinquenta por cento) 
que, no caso concreto, se mostrou necessário e vigorará até o término das medidas de isolamento 
social impostas pelos órgãos públicos na Cidade do Rio de Janeiro. PROVIMENTO DO RECURSO.” 
(TJ-RJ - AI: 00245956320208190000, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de 
Julgamento: 14/07/2020, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-07-16)

“Locação comercial. Tutela de urgência. Pandemia por COVID19. Redução do valor do aluguel em 
face da dificuldade financeira decorrente da proibição à abertura de estabelecimentos comerciais 
consumidores da agravante. Fato do príncipe que corresponde à figura da força maior. Artigo 317 
do Código Civil que autoriza nesses casos a readequação do valor da contraprestação. Redução em 
50% que se mostra razoável enquanto persistir aquela proibição. Recurso provido.” (TJ-SP - AI: 
21477256120208260000 SP 2147725-61.2020.8.26.0000, Relator: Arantes Theodoro, Data de Julga-
mento: 08/07/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)
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Por conseguinte, por restarem suficientemente evidenciados os requisitos do artigo 300 do 
CPC, e levando-se em consideração a prudência com que se deve nortear o julgador em ações desta 
espécie, mostra-se pertinente a redução do aluguel, de forma a garantir que a Recorrente permaneça 
em dia com os pagamentos.

Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao presente agravo, para reformar 
a decisão de 1º grau e determinar a redução do valor do aluguel em 50% (cinquenta por cento), nos 
meses de março, abril, maio e junho de 2021.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8029493-70.2020.8.05.0000. 2ª Vice Presidência. Relator: 
Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Julgado em 22/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMI-
DOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO 
DO CONTRATO EM RAZÃO DE INADIMPLEMENTO DA EMPRESA ESTI-
PULANTE. INTERRUPÇÃO REPENTINA DE TRATAMENTO DE CÂNCER 
A QUE A BENEFICIÁRIA ERA SUBMETIDA. INOBSERVÂNCIA DO DE-
VER DE INFORMAÇÃO. IMPERTINÊNCIA DA TESE DE ILEGITIMIDADE 
PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO. MULTA POR DESCUMPRIMEN-
TO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora o plano coletivo, ao qual a agravada é vinculada na condição de beneficiária, 
tenha por contratante sua ex-empregadora, há relação jurídica direta entre a operadora 
do plano e os beneficiários do contrato, isso porque o serviço é prestado efetivamente 
para eles, sobretudo na espécie, em que a consumidora paga mensalmente pelo serviço.
2. É impertinente o pedido de denunciação da lide à estipulante veiculado neste re-
curso. Essa matéria sequer chegou a ser decidida pelo juízo de origem, uma vez que o 
presente agravo foi interposto contra decisão concessiva de tutela provisória proferida 
sem a oitiva da parte contrária, que não havia ainda tido a oportunidade de apresentar 
em contestação (art. 126 do CPC), de modo que não faria sentido algum à luz da lógica 
procedimental do CPC/2015 que esta instância se antecipasse à manifestação sanea-
dora do juízo de origem sobre o tema e autorizasse a intervenção do terceiro. Aliás, 
ainda que o momento para apreciação dessa medida fosse oportuno, a sua concessão 
se afigura descabida em razão da proibição clara que consta no art. 88 do CDC. Além 
disso, eventual deferimento da denunciação da lide no presente agravo de instrumento 
em nada beneficiaria o recorrente na perspectiva do interesse recursal, isso porque o 
objeto deste agravo de instrumento é uma tutela provisória de urgência de natureza 
antecipatória cuja pertinência não seria mitigada tão somente em razão do hipotético 
acolhimento da denunciação da lide à empresa estipulante.
3. Diante do inadimplemento contratual da empresa estipulante, o dever de informação 
sobre o cancelamento do plano que recai sobre a operadora não diz respeito apenas à 
empresa inadimplente, mas a todos os beneficiários do contrato, sobretudo àqueles que 
custeiam integralmente o serviço, como se dá no caso da agravada, conclusão que se che-
ga à luz da boa-fé contratual, do art. 6º, III do CDC e do art. 1º da Resolução – CONSU 
Nº 19/1999 da ANS. Nesse contexto, a interrupção da cobertura é temerária sobretudo 
porque a beneficiária já estava com procedimento para tratamento de câncer agendado.
4. A natureza da causa por si só, bem como a urgência intrinsecamente relacionada à 
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tutela provisória requerida, cujo não atendimento poderia ensejar prejuízo gigantesco 
e imediato à integridade física da autora/recorrida — que como se disse é uma idosa 
de 70 (setenta) anos que se encontrava no meio de um tratamento de câncer quando 
foi surpreendida pelo cancelamento repentino da cobertura decorrente do contrato ao 
qual estava vinculada não obstante estivesse adimplente com suas obrigações mensais 
— são fatores que permitem a conclusão de que a multa diária de R$ 1.000,00 limitada 
ao máximo de R$ 50.000,00 arbitrada pelo juízo recorrido afigura-se inclusive abaixo 
da importância do bem jurídico resguardado (que é a vida) e da própria gravidade da 
conduta da demandada vislumbrada pelo exame perfunctório da causa, o que inviabi-
liza a redução do encargo.
5. Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8029493-70.2020.8.05.0000, em que figuram 
como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada TELMA MA-
RIA BARRETO MACEDO.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da 
Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO nos termos 
do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SUL AMÉRICA COMPA-
NHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória prolatada pelo juízo da 16ª Vara de Re-
lações de Consumo de Salvador nos autos da ação de obrigação de fazer cominada c/c pedido de 
indenização nº 8094304-36.2020.8.05.0001 ajuizada por TELMA MARIA BARRETO MACEDO.

A decisão atacada concedeu à autora da ação tutela provisória de urgência antecipatória con-
sistente na determinação à demandada de que restabelecesse o plano da saúde por ela cancelado. O 
dispositivo da decisão foi o seguinte:

(...)
Por tais razões, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para determinar 
às Acionadas que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da data da sua intimação acerca 
desta decisão, proceda ao restabelecimento do plano de saúde da requerente, nas mesmas condições de 
cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com a devida emis-
são dos boletos para pagamento, sob pena de multa diária que estabeleço em R$ 1.000,00 (mil reais), 
limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
Em não havendo a emissão dos boletos, fica a acionante autorizada a proceder ao depósito judicial, sem 
prejuízo da incidência da multa por descumprimento da decisão.
(…)

A compreensão dos fundamentos da agravante pressupõe o conhecimento dos contornos da 
disputa instaurada na origem, o que justifica a apresentação de um resumo breve dos relatos apresen-
tados pela autora na petição inicial da ação de origem, proposta em meados do mês de setembro do 
corrente ano de 2020.

Em síntese, a autora da ação, idosa de 70 (setenta) anos de idade, afirma que é beneficiária do 
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plano de saúde demandado há mais de 20 (vinte) anos. Pelo que se extrai da inicial, o contrato ao qual 
está vinculada tem por estipulante a empresa para a qual trabalhou (a Universidade Católica de Salva-
dor — UCSAL), sendo que sua condição de beneficiária até os dias atuais teria respaldo na previsão 
do art. 31 da Lei nº 9.656/9839 em razão de sua aposentadoria.

Narrou que em meados de 2018 foi diagnosticada com uma recidiva de mieloma múltiplo, mo-
mento a partir do qual passou a receber os tratamentos recomendados pela médica que a assiste. Em 
razão de sua condição realizou transplante de medula óssea, sendo que após isso se fez necessária a 
realização de radioterapias bem como de ressonância magnética e exame de detecção do coronavirus, 
procedimentos que foram autorizados pela demandada.

Segundo relatou, a primeira sessão de radioterapia estava agendada para o dia 10/09/2020, a 
ser realizada no Hospital São Rafael, sendo que no dia anterior, os procedimentos de “marcação” em 
seu corpo foram devidamente realizados. Entretanto, no dia agendado para a realização da primeira 
sessão de radioterapia foi surpreendida com a invalidação da autorização prévia em virtude do “can-
celamento” do seu plano por inadimplência.

Contudo, segundo defende e procura demonstrar documentalmente, não há inadimplemento 
algum, isso porque não teria atrasado sequer um dia o pagamento das mensalidades. Nesse contexto, 
argumenta que ainda que exista inadimplemento da própria empresa estipulante com a demandada, 
este fato não pode ser oposto contra si, isso porque pagou as mensalidades que lhe cabiam e em mo-
mento algum foi notificada da situação perante a estipulante, não lhe tendo sido apresentada alterna-
tiva para migração de plano em tempo razoável (obrigações impostas pela Resolução nº 19 da ANS), 
tendo o cancelamento sido repentino.

Em razão da narrativa e dos documentos apresentados, o juízo a quo concedeu a tutela provi-
sória de urgência antecipatória.

Irresignada, a agravante apresenta os seguintes argumentos que, no seu modo de ver, viabili-
zariam a reforma da decisão.

De início defende sua ilegitimidade para a causa bem como a regularidade do cancelamento 
do plano. Nesse particular, argumenta que a UCSAL é a estipulante do plano coletivo da qual a autora 
é beneficiária, cabendo-lhe a responsabilidade por atos como a inclusão e exclusão de beneficiários, 
bem como a cobrança de mensalidades. Firmada essa premissa, afirma que a estipulante UCSAL 
deixou de realizar pagamento de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) devido em 
razão do contrato e que, em razão disso, o cancelamento do plano após 30 (trinta) dias com respaldo 
na cláusula 21.1, “c” do contrato teria sido regular. Afirma, como consequência, que o dever de “aco-
bertar a parte autora em um novo contrato” seria única e exclusiva da UCSAL, conclusão que seria 
extraída do art. 26, III da Resolução nº 279/2011 da ANS.

Após apresentar esses fundamentos, abre tópico em que defende a necessidade da denuncia-
ção da lide à Universidade Católica de Salvador com base no art. 125, II do CPC, isso porque o ato 
ilícito teria sido praticado unicamente por ela, que deixou de pagar os valores contratuais devidos, 
deixou de comunicar aos beneficiários sobre a resilição e deixou de providenciar novo seguro-saúde 
aos empregados e aposentados, muito embora tenha sido comunicada do fim do contrato. Em razão 
disso pede a expedição de citação ao denunciado.

Ato contínuo, abre tópico destinado à defesa de que os fundamentos apresentados pela autora 
da ação não são verossímeis, o que inviabilizaria a manutenção da tutela provisória. Nesse contexto, 
argumenta que mesmo que a autora da ação ostentasse condição de beneficiária do plano em razão 
do direito conferido pelos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98, a vinculação ao contrato coletivo titu-
larizado pela ex-empregadora permanecia, ainda que os pagamentos da mensalidade fossem feitos 
diretamente pela beneficiária. Nessa linha, afirma que a Lei nº 9.656/98 confere ao aposentado direito 
39 Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, 
pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava 
quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)
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à manutenção no plano coletivo, e não migração para plano individual, que sequer é comercializado 
pela Sulamérica, de maneira que o direito de que tratam os artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98 não são 
eternos, já que encerrariam quando da extinção da apólice coletiva titularizada pela empresa estipu-
lante, invocando e transcrevendo mais uma vez o art. 26, III, do CPC.

Impugna, ainda, a multa diária arbitrada para o caso de descumprimento (R$ 1.000,00), uma 
vez que seria desproporcional, motivo pelo qual requer redução ao patamar de R$ 200,00.

Pediu, ainda, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, providência que foi indeferida pela 
decisão monocrática de ID 10614049.

Intimada, a agravada apresentou contrarrazões no evento de ID 11344189, em que se limita a 
transcrever a decisão atacada, a decisão monocrática por meio da qual se denegou o efeito suspensivo 
ao recurso e a reapresentar as alegações que já constaram na petição inicial da ação e que já foram 
relatadas nessa oportunidade.

A Procuradoria de Justiça apresentou parecer no evento de ID 11953751, providência um tanto 
curiosa porque a causa, ao que tudo indica, não diz respeito a qualquer matéria que nos termos do art. 
178 do CPC implicasse a necessidade da intervenção ministerial.

VOTO

Antes de deliberar sobre o objeto controvertido neste recurso, convém esclarecer sobre ques-
tão processual a fim de evitar possíveis questionamentos futuros.

Como se relatou, houve a apresentação de parecer opinativo pela Procuradoria de Justiça. Esta 
providência, entretanto, afigura-se inadequada porque na espécie não parecem estar presentes quais-
quer das causas que nos termos do art. 178 do CPC implicariam a necessidade de atuação ministerial.

Chamar o feito à ordem a fim de determinar que a Secretaria providencie a retirada do parecer 
dos autos somente retardaria o julgamento do caso, de modo que a providência mais adequada à luz 
da razoável duração do processo é o julgamento do feito com a alerta de que as considerações da peça 
ministerial não serão levadas em conta para beneficial ou prejudicar qualquer das partes.

Superada a questão preliminar, adentra-se ao mérito do recurso.
Na espécie, as teses apresentadas pela recorrente não se afiguram pertinentes, sendo inviável 

e inclusive temerária eventual provimento do recurso com a reforma da decisão atacada.
De início, convém pontuar a evidente falta de respaldo jurídico para a tese de que a agravante 

seria ilegítima para a causa pelo fato de o contrato de plano de saúde ao qual a autora está vinculada 
na condição de beneficiária ter sido cancelado por inadimplemento da empresa estipulante.

A legitimidade, como se sabe, é a pertinência subjetiva para a ação e se verifica quando há 
correspondência entre a posição processual ocupada e aquela ostentada na relação de direito material 
no contexto da qual se instaurou a controvérsia.

Embora o plano coletivo ao qual a agravada é vinculada na condição de beneficiária tenha por 
contratante sua ex-empregadora UCSAL (que estipulou em beneficio de seus funcionários e ex-funcio-
nários as coberturas contratadas), há relação jurídica direta entre a operadora do plano e os beneficiários 
do contrato, isso porque o serviço é prestado efetivamente a eles. Nessa hipótese, o Código de Defesa do 
Consumidor estabelece, inclusive, que a responsabilidade (que obviamente existe) é objetiva:

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.
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Na espécie, a legitimidade da agravante fica ainda mais evidente porque além de o serviço ser 
prestado diretamente à agravada (sua beneficiária), as mensalidades eram pagas por ela diretamente à 
recorrente, de modo que pouco importa para a verificação da legitimidade para a ação de origem o fato 
de o contrato ter sido realizado pela UCSAL e o fato de esta empresa ter dívidas que vieram a ensejar 
a resolução do contrato ao qual a autora da ação está vinculada, sobretudo quando a beneficiária está 
adimplente com o pagamento das mensalidades que lhe cabiam, como parece ser o caso dos autos.

Nessa linha de pensamento, figura-se evidente a impertinência da apresentação, neste agravo 
de instrumento, de pedido de denunciação da lide à UCSAL. Essa matéria sequer chegou a ser deci-
dida pelo juízo de origem, uma vez que o presente agravo foi interposto contra decisão concessiva de 
tutela provisória proferida sem a oitiva da parte contrária, que não havia ainda tido a oportunidade 
de apresentar em contestação (art. 126 do CPC), de modo que não faria sentido algum à luz da lógica 
procedimental do CPC/2015 que esta instância se antecipasse à manifestação saneadora do juízo de 
origem sobre o tema e autorizasse a intervenção do terceiro. Aliás, ainda que o momento para apre-
ciação dessa medida fosse oportuno, a sua concessão se afigura descabida em razão da proibição clara 
que consta no art. 88 do CDC.

Art. 88. Na hipótese do art. 13, parágrafo único deste código, a ação de regresso poderá ser ajuizada 
em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denun-
ciação da lide.

Por outro lado, eventual deferimento da denunciação da lide no presente agravo de instrumen-
to em nada beneficiaria o recorrente na perspectiva do interesse recursal, isso porque o objeto deste 
agravo de instrumento é uma tutela provisória de urgência de natureza antecipatória cuja pertinência 
não seria mitigada tão somente em razão do hipotético acolhimento da denunciação da lide à UCSAL.

No mérito do recurso, melhor sorte não assiste à agravante.
Pelo que se vê do recurso interposto, a pretensão da recorrente é eximir-se inteiramente da 

responsabilidade pelos eventuais danos causados à autora da ação em razão do cancelamento do 
plano, seja a partir da defesa de que a medida foi regular seja com a alegação de que a culpa por sua 
implementação foi da UCSAL, que teria o dever de comunicar aos beneficiários do plano sobre seu 
encerramento, de modo que o dever da Sul América seria tão somente notificar a contratante (a pró-
pria UCSAL) o que teria sido feito.

Pois bem. Sendo a saúde o objeto dos contratos de plano de saúde, bem de suma importância 
elevado pela Constituição da República à condição de direito fundamental do ser humano, possuem 
as administradoras o dever de agir pautando-se na boa-fé, tanto na elaboração, quanto na celebração 
e execução do contrato, o que já é uma obrigação imposta indistintamente a contratantes de qualquer 
espécie, conforme art. 422 do CC:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua exe-
cução, os princípios de probidade e boa-fé.

Da cláusula geral da boa-fé objetiva que consta no Código Civil de 2002 é possível extrair o 
dever de informação, dever este cuja observância é destacada com ainda mais ênfase pelo CDC em 
seu art. 6º, III, nas relações de consumo, e a partir do qual se conclui que deveria a operadora do plano, 
em razão do inadimplemento da estipulante, comunicar não só a ela sobre a interrupção do contrato, 
mas sobretudo aos beneficiários, que como se disse são os destinatários diretos do serviço.

Assim, evidentemente descabida a alegação de que o dever da agravante se restringia à co-
municação da estipulante sobre o fim do contrato em razão de inadimplemento seu relacionado ao 
contrato, e que a ela caberia obrigação de comunicar os beneficiários. Não fosse isso suficiente, a 



432

REVISTA BAHIA FORENSE

Resolução – CONSU nº 19/1999 da ANS deixa claro que este é um dever da operadora do plano, que 
existe justamente para evitar tragédias como a que parece ter ocorrido na espécie, em que beneficiário 
em tratamento de doença grave é surpreendido com a recusa de cobertura em razão de inadimplemen-
to que sequer lhe é imputável, já que está adimplente com suas próprias obrigações.

Art. 1º As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou 
operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a 
seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saú-
de na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento 
desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

No caso, a própria agravante confessa que apenas notificou a UCSAL, e que não remeteu 
comunicação alguma aos beneficiários por entender que este encargo era da estipulante, o que a toda 
evidência não parece correto, o que causou a interrupção repentina da cobertura do plano (na pers-
pectiva da autora da ação) e ensejou a interrupção de um tratamento de uma doença gravíssima já em 
curso e que é de importância determinante para a manutenção da própria vida da beneficiária.

Além disso, parece evidente que a tutela antecipada concedida pelo juízo de origem não estabele-
ceu, em momento algum, a premissa de que a autora da ação, beneficiária de um plano coletivo empresa-
rial em razão do direito concedido pelo art. 31 da Lei nº 9.656/98, teria direito a beneficiar-se do contrato 
eternamente. Constatou, tão somente, a aparente inobservância de seu direito de ser comunicada com 
antecedência sobre a iminência do encerramento do contrato e de ter alternativas de cobertura fornecidas 
pela própria operadora, o que não foi feito, mesmo estando ela adimplente com suas obrigações mensais.

Por outro lado, afigura-se inócua a alegação da recorrente de que “não mais comercializa 
planos individuais” para eximir-se da obrigação imposta com base no art. 3º da Resolução CONSU 
19/99, isso porque ainda que essa declaração seja verdadeira, não mitiga o fato de que nenhuma co-
municação sobre o fim do contrato e nenhuma alternativa (seja de plano individual, familiar ou de 
qualquer outra espécie) foi apresentada pela operadora à beneficiária, que se viu desamparada no meio 
de um tratamento de câncer.

Além disso, a decisão atacada não determinou à Sul América a disponibilização de “plano 
individual”, mas tão somente o “restabelecimento do plano de saúde da requerente, nas mesmas con-
dições de cobertura assistencial de que gozava (...)”, como consta inequivocamente na decisão, obri-
gação que não foi desvinculada da continuidade do pagamento das mensalidades por parte da autora, 
que ao que tudo indica jamais esteve inadimplente.

Igualmente impertinente a pretensão de ver reduzida a multa arbitrada para o caso de descum-
primento da obrigação imposta pela decisão.

É sabido que a função da astreinte é exercer poder de coerção suficiente para desestimular a 
inércia da parte em cumprir a ordem judicial, demonstrando que é mais vantajoso atendê-la do que 
pagar a sanção pecuniária correspondente a seu inadimplemento.

O Código de Processo Civil, em seu art. 537, prevê que a multa poderá ser aplicada “desde que 
seja suficiente e compatível com a obrigação”, ou seja, deve-se observar o binômio proporcionalidade/
razoabilidade, com o intuito de obstar o enriquecimento sem causa, o qual é vedado pelo ordenamen-
to jurídico pátrio.

Em seu recurso a agravante limita-se a pontuar genericamente a falta de “razoabilidade” da 
multa, sem se ocupar de apontar os parâmetros em razão dos quais chegou a esta conclusão. Isso, por 
si só, é sinal claro da fragilidade de sua insurgência.

Não obstante, a natureza da causa por si só, bem como a urgência intrinsecamente relacionada 
à tutela provisória requerida, cujo não atendimento poderia ensejar prejuízo gigantesco e imediato à 



433

REVISTA BAHIA FORENSE

integridade física da autora/recorrida — que como se disse é uma idosa de 70 (setenta) anos que se 
encontrava no meio de um tratamento de câncer quando foi surpreendida pelo cancelamento repen-
tino da cobertura decorrente do contrato ao qual estava vinculada não obstante estivesse adimplente 
com suas obrigações mensais — são fatores que permitem a conclusão de que a multa diária de R$ 
1.000,00 limitada ao máximo de R$ 50.000,00 arbitrada pelo juízo recorrido afigura-se inclusive 
abaixo da importância do bem jurídico resguardado (que é a vida) e da própria gravidade da conduta 
da demandada vislumbrada pelo exame perfunctório da causa.

Aliás, a obrigação imposta na decisão atacada não destoa da atividade ordinariamente desen-
volvida pela ora agravante, que pode dar-lhe cumprimento facilmente e no prazo estipulado, de modo 
que o hipotético descumprimento seria evidência clara de puro desrespeito à autoridade jurisdicional, 
sendo de rigor a utilização da multa como instrumento de coerção indireta.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8031927-32.2020.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Baltazar Miranda Saraiva, Julgado em 09/03/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PARCIALMEN-
TE PELO JUÍZO A QUO. FEITOS DELETÉRIOS DA PANDEMIA DA CO-
VID-19. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DE CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO DE MAIO A AGOSTO DE 2020 E PAGAMENTO DE 
METADE DO VALOR DAS PRESTAÇÕES DE SETEMBRO A DEZEMBRO 
DE 2020. MEDIDA ADEQUADA A FIM DE EQUALIZAR O IMPACTO CAU-
SADO PELA SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE INTER-
MUNICIPAL DE PASSAGEIROS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IM 
MORA DEMONSTRADOS. PARCELAS E DIFERENÇAS QUE PODERÃO 
SER COBRADAS NO FINAL DO CONTRATO, ASSEGURADA A CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INS-
TRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8031927-
32.2020.8.05.0000, em que figuram, como Agravante, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FI-
NANCIAMENTO E INVESTIMENTO, e como Agravado, CARLOS DA SILVA LACERDA,

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 Recorrente e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, manten-
do 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, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BV FI-
NANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida 
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pelo Juízo de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca 
de São Gonçalo dos Campos, que, nos autos da Ação Nº 8000431-50.2020.8.05.0237 proposta por CAR-
LOS DA SILVA LACERDA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando: “1) a 
SUSPENSÃO do pagamento das parcelas do financiamento contratado com a Requerida nos meses de 
maio, junho, julho e agosto deste ano; 2) ao Autor o PAGAMENTO DE METADE do valor das presta-
ções do financiamento contratado com a requerida nos meses de setembro, outubro, novembro e dezem-
bro deste ano; sendo que as parcelas descritas no item 1 e a diferença dos meses descritos neste item 
poderão ser cobradas no final do contrato, sem a incidência de multa e juros, assegurada a correção 
monetária; 3) que a Requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao débito discutido 
nestes autos, inclusive por meio de busca e apreensão, bem como retire o nome do Autor dos cadastros 
de serviços de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, ou abstenha-se de incluir; tudo, sob 
pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 
qual pode ser agravada em razão do descumprimento reiterado; 4) Deverá a parte autora, contudo, 
pagar regularmente o valor descrito no item 2 acima, cabendo ao Requerido a apresentação de faturas/
boletos dos novos valores, seguindo as datas de vencimento descritas no contrato. A partir de janeiro de 
2021, a parte autora deverá retomar o cumprimento das obrigações conforme o contrato.”.

Em suas razões recursais, a Agravante esclarece que a demanda originária trata-se de ação 
revisional de contrato por meio da qual o Autor alega que, em razão do estado de calamidade pública 
decorrente da COVID-19, restou impossibilitado de arcar com as prestações de contrato de financia-
mento firmado com a Demandada, motivo pelo qual solicitou a suspensão do pagamento das presta-
ções até dezembro de 2020.

Não obstante, a Recorrente aduz que, desde o início da pandemia, não poupou esforços para 
cumprir todas as medidas e recomendações do Poder Público para superar a crise sanitária, disponi-
bilizando, ainda, ofertas de renegociação e parcelamento com o intuito de oferecer aos financiados 
a praticidade e o auxílio necessário, sendo descabida a propositura de ação judicial para revisão do 
contrato com base neste fundamento.

Outrossim, alega que a determinação judicial não encontra respaldo no ordenamento pátrio, 
vez que o estado pandêmico, por si só, não autoriza a revisão generalizada de contratos, sendo neces-
sária uma análise de cada caso concreto, a fim de verificar eventual desequilíbrio contratual capaz de 
gerar onerosidade excessiva de um lado e vantagens a outro.

Assim, assevera que, no caso em tela, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores 
da aludida revisão, porquanto, a despeito da alegação do Agravado de que se encontra em dificuldade 
financeira face a pandemia, não foi acostada aos autos qualquer prova que demonstre sua real neces-
sidade, limitando-se a juntar certificado de permissão para realização de transporte intermunicipal, o 
que não é suficiente para comprovar a suposta modificação financeira alegada.

De outro giro, argumenta que “a mera dificuldade financeira decorrente pandemia mundial 
de COVID-19 não é, por si, fundamento suficiente a autorizar a renegociação de contrato, livre e 
validamente firmado entre as partes.”.

Ante o exposto, requer seja atribuído efeito suspensivo e, ao final, dado provimento ao recur-
so, a fim de que seja reformada a decisão objurgada.

Em decisão de ID 11605089 foi recebido o recurso sem efeito suspensivo, tendo a Agravante 
interposto o Agravo Interno de ID 12283840.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões (ID 11796944), pugnando pela manutenção 
da decisão agravada.

VOTO



435

REVISTA BAHIA FORENSE

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BV FINANCEIRA 

S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo de 
Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São 
Gonçalo dos Campos, que, nos autos da Ação nº 8000431-50.2020.8.05.0237 proposta por CARLOS 
DA SILVA LACERDA, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, determinando: “1)a 
SUSPENSÃO do pagamento das parcelas do financiamento contratado com a Requerida nos me-
ses de maio, junho, julho e agosto deste ano; 2) ao Autor o PAGAMENTO DE METADE do valor 
das prestações do financiamento contratado com a requerida nos meses de setembro, outubro, 
novembro e dezembro deste ano; sendo que as parcelas descritas no item 1 e a diferença dos meses 
descritos neste item poderão ser cobradas no final do contrato, sem a incidência de multa e juros, 
assegurada a correção monetária; 3) que a Requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança 
relativa ao débito discutido nestes autos, inclusive por meio de busca e apreensão, bem como retire 
o nome do Autor dos cadastros de serviços de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, 
ou abstenha-se de incluir; tudo, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até 
o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual pode ser agravada em razão do descumprimento 
reiterado; 4) Deverá a parte autora, contudo, pagar regularmente o valor descrito no item 2 aci-
ma, cabendo ao Requerido a apresentação de faturas/boletos dos novos valores, seguindo as datas 
de vencimento descritas no contrato. A partir de janeiro de 2021, a parte autora deverá retomar o 
cumprimento das obrigações conforme o contrato.”.

Com efeito, a concessão da tutela de urgência está adstrita à demonstração da plausibilidade 
do direito invocado e do caráter de necessidade da medida e, como qualquer provimento de cunho 
emergencial, por contornar a lógica processual e desafiar o princípio da segurança jurídica, deve ser 
analisado com cautela pelo magistrado, a fim de que a adversidade ínsita ao trâmite processual não 
seja simplesmente repassada à parte ex adversa.

Feitas estas considerações e malgrado as alegações ventiladas no agravo, cumpre destacar 
que, segundo o art. 6º, inciso V, do CDC, aplicável às relações jurídicas firmadas entre as instituições 
financeiras e seus clientes (Súmula nº 297 do STJ), constitui direito básico do consumidor a revisão 
das condições contratuais tornadas excessivamente onerosas por fato superveniente, à luz da cláusula 
geral rebus sic stantibus, também considerada pelo art. 478 do Código Civil.

Nesta senda, entendo que a pandemia da COVID-19 afetou todos os setores da sociedade e 
acarretou enormes prejuízos econômicos, mormente para aqueles que exercem atividades de trans-
porte intermunicipal, colocando o Agravado em desvantagem exagerada e ensejou iniquidade na 
relação jurídica firmada entre as partes, sendo fato extraordinário e imprevisível não coberto objeti-
vamente pelos riscos próprios da contratação do financiamento.

Destarte, a decisão agravada sublinhou, com elogiável propriedade, os motivos pelos quais 
deveria ser parcialmente acolhido o pleito liminar formulado nos autos de origem, destacando que o 
Agravado fez prova de sua atividade com transporte alternativo de passageiros, sendo que tal ativida-
de foi diretamente prejudicada pela pandemia porquanto o transporte intermunicipal de passageiros 
(São Gonçalo dos Campos – Feira de Santana/BA) havia sido suspenso em razão de Decreto do Go-
verno do Estado da Bahia, como medida de enfrentamento ao novo Coronavírus, o que prejudicou 
excessivamente o faturamento do Autor.

Ademais, o juízo a quo levou em consideração que o cenário à época da prolação da decisão 
agravada (agosto/2020) já não era aquele retratado pelo Recorrido em sua exordial, porquanto foi 
permitido o retorno gradativo das atividades do comércio, inclusive do transporte alternativo de pas-
sageiros (com metade da lotação), levando à conclusão que o Demandante poderia arcar com parte de 
seus compromissos financeiros a partir de setembro de 2020.

Portanto, o Agravado cuidou de evidenciar a impossibilidade do exercício da sua profissão e, 
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por conseguinte, a perda, senão total, considerável da renda destinada à subsistência própria e de sua 
família, de forma revela-se iníqua e incompatível com a boa-fé e equidade a manutenção da exigibili-
dade, tal qual previsto inicialmente, das parcelas do contrato de financiamento, vencidas e vincendas 
durante a vigência das medidas restritivas de enfrentamento da situação pandêmica.

Assim, levando-se em conta que, por fato superveniente, o Agravado teve razoável diminui-
ção da capacidade econômica, circunstância que permite o reconhecimento de onerosidade excessiva 
caso mantidas as mesmas bases contratuais, verifica-se ser o caso de intervenção judicial para reto-
mada do equilíbrio e manutenção do negócio.

Não obstante, urge destacar que as dificuldades financeiras vivenciadas pelo Recorrido não 
podem simplesmente ser transferidas à Recorrente, ao mesmo tempo que não se pode desprezar que 
o contrato se tornou excessivamente oneroso ao financiado por força dos atos restritivos ao funciona-
mento da sua atividade.

Destarte, levando-se em conta os efeitos deletérios da pandemia na economia mundial, espe-
cialmente no faturamento do Agravado, tem-se que a suspensão das parcelas do financiamento dos 
meses de maio a agosto de 2020, com impedimento dos efeitos da mora, bem como o pagamento de 
metade das prestações dos meses de setembro a dezembro de 2020, conforme determinado pelo juízo 
a quo, afiguram-se como medidas adequadas a fim de equalizar o impacto causado pela suspensão 
das atividades do transporte intermunicipal de passageiros.

Neste mesmo sentido, vem se posicionando a jurisprudência pátria:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RE-
QUISITOS. CASO DOS AUTOS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. QUADRO DE PANDEMIA. 
REVISÃO DO CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. SUSPENSÃO DOS ENCARGOS DA 
MORA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TRANSPORTE ESCOLAR. SUSPENSÃO DAS ATI-
VIDADES. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECÍFICA. IRRELEVÂNCIA. CÓDIGO CIVIL. LAPSO 
TEMPORAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (…) 3. É notório que a suspensão das ati-
vidades escolares em virtude do quadro pandêmico prejudicou o exercício da atividade eco-
nômica pela agravada, voltada ao transporte escolar, fato que, inequivocamente, impacta o 
equilíbrio da relação contratual, considerando sua total perda de renda, decorrente de evento 
imprevisível, de tal modo que a probabilidade de existência do direito, ante a impossibilidade 
manifesta de arcar com as parcelas contratadas, afigura-se presente; (…) não há maiores dú-
vidas de que o Código Civil prestigia a possibilidade de revisão judicial dos contratos diante 
de onerosidade excessiva causada por fato superveniente (arts. 479 e 480), de que é exemplo a 
determinação governamental que suspendeu o exercício de inúmeras atividades econômicas 
no âmbito do Distrito Federal, com impacto relevante àquela exercida pela agravada; (…) 7. 
Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (TJDFT, Agravo de Instrumento nº 
0727943-81.2020.8.07.0000, 7ª Turma Cível, Relatora: Desª. GISLENE PINHEIRO, julgado em: 
28/10/2020, publicado em: 9/11/2020) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULO DESTINADO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL AUTÔ-
NOMA DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES - SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DA 
COVID-19 - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCEN-
DAS - TUTELA DE URGÊNCIA - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E “PERICU-
LUM IN MORA” - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO. I - Segundo o art. 300, “caput”, do CPC, 
a concessão de tutela provisória de urgência depende da presença de elementos evidenciando a 
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; II - Se os 
elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado 
e o “periculum in mora”, deve ser deferido o requerimento de tutela de urgência atinen-
te à suspensão, com impedimento dos efeitos da mora, da exigibilidade das parcelas do fi-
nanciamento de veículo essencial à profissão do requerente de transportador de estudantes, 
vencidas e vincendas na constância das medidas de combate à pandemia da covid-19 que 
impossibilitam o exercício de tal atividade profissional autônoma. (TJMG, Agravo de Instru-
mento nº 1.0000.20.460768-3/001, 18ª Câmara Cível, Relator: Des. JOÃO CANCIO, julgado em: 
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11/08/2020, publicado em: 11/08/2020) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer - Decisão que indeferiu o pedido de 
tutela de urgência para a suspensão das parcelas do contrato pelo prazo de 90 dias, em razão 
da crise econômica gerada pela pandemia do Covid-19 - Inconformismo - Cabimento - Even-
to imprevisto e extraordinário que autoriza a readequação na execução do contrato - Medida 
que objetiva recompor o equilíbrio contratual e atender ao princípio da preservação da função 
social da empresa- Decisão reformada - Recurso provido. (TJSP, Agravo de Instrumento nº 2114043-
18.2020.8.26.0000, 19ª Câmara de Direito Privado, Relatora: Desª. DANIELA MENEGATTI MILA-
NO, julgado em: 16/07/2020, publicado em: 16/07/2020) (Grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Tutela provisória - Ação de obrigação de fazer - Decisão deferiu 
tutela provisória determinando a suspensão da cobrança das prestações por 60 dias - Probabilidade 
do direito alegado demonstrada - Presentes requisitos do art. 300 do CPC - Recurso negado. (TJSP, 
Agravo de Instrumento nº 2101727-70.2020.8.26.0000, 13ª Câmara de Direito Privado, Relator: Des. 
FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em: 07/07/2020, publicado em: 07/07/2020) (Grifos nossos).

Assim, revela-se provável a revisão das condições contratuais, notadamente a dilatação dos 
prazos para pagamento das parcelas vencidas e vincendas na constância das medidas de combate à 
pandemia da COVID-19 que impossibilitaram o exercício da profissão do Agravado, tudo em confor-
midade com os arts. 6º, inciso V, e 51, inciso IV, ambos do CDC.

Quanto ao periculum in mora, é certo que a manutenção da exigibilidade das parcelas venci-
das e vincendas do contrato sub judice poderá ensejar dano grave ao Agravado, a exemplo da inclusão 
dos seus dados em órgãos de proteção ao crédito e busca e apreensão do veículo financiado, que cons-
titui instrumento da sua profissão, não podendo a outorga da tutela jurisdicional vindicada aguardar 
a demora natural do processo.

Ademais, não há irreversibilidade dos efeitos da tutela recursal de urgência requerida, res-
tando consignado na decisão objurgada que a Agravante poderá cobrar as parcelas suspensas e as 
diferenças devidas no final do contrato, assegurada a correção monetária.

Sendo assim, restaram preenchidos os pressupostos para a concessão parcial da tutela de ur-
gência requerida pelo Agravado, razão pela qual não vislumbro, no presente estágio de cognição su-
mária, elementos dotados de robustez suficiente à desconstituição do provimento fustigado.

Por fim, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do Agravo Interno interposto pela 
Agravante 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 Agravo Interno.

Ante o exposto, VOTO no sentido de JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno inter-
posto pelo Recorrente e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, man-
tendo a decisão vergastada em todos os seus termos.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0376624-48.2013.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Juíza 
Substituta de 2º Grau Adriana Sales Braga, Julgado em 05/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. 
IDOSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. NULIDADE DO REA-
JUSTE. ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE RECURSO ESPECIAL REPE-
TITIVO (RESP. Nº 1.568.244 — RJ - tema 952). REAJUSTE ANUAL. PLANO 
NÃO-ADAPTADO. INAPLICABILIDADE DOS PERCENTUAIS ESTABELE-
CIDOS PELA ANS PARA OS PLANOS SUJEITOS A LEI 9.656/98.



438

REVISTA BAHIA FORENSE

1. No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.568.244 — RJ, representativo de 
controvérsia do tema 952, o STJ fixou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de 
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do benefi-
ciário é válido desde que (1) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas 
expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados per-
centuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, 
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.”
2. No caso dos autos, verifica-se que a apólice do plano de saúde da parte autora não pre-
vê a incidência de reajuste por mudança de faixa etária, devendo, portanto, ser anulado.
3. Em se tratando de contrato individual celebrado antes da vigência da lei 9.656/98 e não 
adaptado, não há o que se falar em aplicação dos reajustes anuais divulgados pela ANS.
4. Sentença parcialmente reformada. 

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n. 0376624-48.2013.8.05.0001, em que é 
recorrente Sul América Companhia de Seguro Saúde e recorrido Misael Tomé de Sousa.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL e 
assim o fazem pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO 
SAÚDE contra a sentença (fls. 275-277) proferida nos autos da ação revisional ajuizada por MISAEL 
TOMÉ DE SOUSA, na qual o Juízo da 11º Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, julgou proce-
dentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade de cláusula contratual que prevê reajuste de faixa etária 
em detrimento de pessoa idosa, bem assim como os reajuste anuais, condenando a ré a restituir a diferença 
dos valores pagos em excesso pela parte autora. Em suas razões, a apelante sustenta que a sentença vergas-
tada se encontra em dissonância com a decisão proferida pelo STJ em sede de Recurso Especial Repetitivo 
(REsp n.º 1.568.244-RJ - tema 952). Alega inexistir abusividade no reajuste por mudança de faixa etária 
aplicado ao plano de saúde da parte autora, haja vista o respaldo legal e contratual. Outrossim, sustenta que, 
por se tratar de plano individual não-adaptado, os reajustes anuais não estão sujeitos âqueles anualmente 
publicados pela ANS. Instado a se manifestar, o apelado apresentou contrarrazões (fls. 318-327) suscitando 
a deserção do recurso, pugnando, no mérito, pela manutenção da sentença. Relatados, devolvo os autos à 
Secretaria da Câmara para inclusão em pauta nos termos do art. 931 do CPC.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Cinge-se a questão de fundo, à análise da legalidade de reajustes anuais e de faixa etária, em 

contrato de plano de saúde, levado a efeito pela ré. 
De início cumpre destacar que, o caso sob exame, diz respeito a plano de saúde de natureza 

individual e, portanto, subsome-se à hipótese do tema 952 (com decisão já transitada em julgado) e 
não à do tema 1016 — que trata de discussão afeta aos planos de saúde de natureza coletiva, cujo so-
brestamento dos processos foi determinado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 
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DO REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA 
É cediço que à luz da sistemática dos precedentes obrigatórios estabelecidos pelo CPC, incum-

be aos juízes e tribunais a observância aos acórdãos em incidente de assunção de competência ou de 
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, 
sob pena de a decisão que deixe de seguir enunciado, súmula ou precedente invocado pela parte, seja 
considerada como não fundamentada, senão vejamos:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...) 
§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença 
ou acórdão, que: 
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, 
sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. 
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; 
Art. 928. Para os fins deste Código, considera-se julgamento de casos repetitivos a decisão proferida em: 
I - incidente de resolução de demandas repetitivas; 
II - recursos especial e extraordinário repetitivos. 
Parágrafo único. O julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material 
ou processual. 

No que concerne aos reajustes por mudança de faixa etária nos contratos de plano de saúde 
individuais e familiares, em sede de recurso especial repetitivo (Resp 1.568.244/RJ - tema 952), o STJ 
estabeleceu que atual mecanismo de variação de precificação da mensalidade dos planos de saúde de 
acordo com determinadas faixas etárias, por si só, não viola o ordenamento jurídico, desde que se 
destine à busca do efetivo equilíbrio econômico financeiro do contrato; que não implique, pois, 
em mera discriminação etária — assim considerada aquela que não esteja necessariamente vincu-
lada à função de promover o equilíbrio e continuidade do contrato. 

Transcreva-se, por oportuno, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:

RESP. Nº 1.568.244 — RJ (tema 952) 
“PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE 
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RIS-
CO. PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. (...) 10. TESE para os fins do 
art. 1.040 do CPC/2015: O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado 
na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam 
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados 
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessi-
vamente o consumidor ou discriminem o idoso.(...)” (REsp 1568244 RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS 
BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” — grifo nosso” 

Com efeito, à luz do julgamento realizada pela sistemática dos recursos repetitivos, a legali-
dade dos reajustes por mudança de faixa etária depende dos seguintes requisitos: (i) haver previsão 
contratual, (ii) observância às normas expedidas pela ANS; (iii) pautar-se em base atuarial idônea, 
concretamente justificada. 

A inobservância de cada um destes requisitos produzirá consequências jurídicas distintas.
Na primeira hipótese, inexistindo clara previsão contratual, qualquer reajuste eventualmente 
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promovido pela operadora deve ser anulado, sem necessidade de adoção de novo percentual em subs-
tituição, como se extraí do seguinte excerto do aludido aresto:

“(...) 1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde 
em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos 
os grupos etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, 
caput, e 16, IV, da Lei nº 9.656/1998). (REsp 1568244 RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS 
CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” — grifo nosso 

Por outro lado, se o reajuste tem previsão contratual, mas não observa as normas expedidas 
pelos órgãos governamentais reguladores, ele há de ser revisto e adequado às normas regulamen-
tares (reduzido aos limites estabelecidos pela ANS). 

Contudo, não basta que o reajuste tenha previsão legal e esteja de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela ANS, imperioso que o percentual adotado tenha por fundamento uma base atuarial 
idônea, razoável e concretamente justificada, que não onere excessivamente o consumidor ou promo-
va a discriminação do idoso. 

Sucede que, o juízo de valor acerca deste terceiro requisito, segundo novel orientação juris-
prudencial do STJ, demanda a realização de prova pericial. Isto porque, ainda que se pudesse impor 
às operadoras de planos de saúde o ônus da prova (mediante inversão) acerca adoção de base atuarial 
idônea e não discriminatória, reconhecendo-se, eventualmente, abusividade do reajuste pela ausência 
de provas neste sentido, ainda caberia ao juiz apontar — concreta e justificadamente - um novo per-
centual — que não poderá ser aleatório - a ser adotado em substituição.

 Isto é, na esteira do quanto estabelecido no Resp. nº 1.568.244 — RJ (tema 952), a decisão 
que reconheça a abusividade, por ausência de base atuarial idônea, do reajuste aplicado deve, necessa-
riamente, fixar um novo percentual em substituição, a ser apurado através cálculo atuarial, in verbis:

RESP. Nº 1.568.244 — RJ (tema 952) 
“8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do 

usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida em cada caso 
concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o percentual de majoração for jus-
tificado atuarialmente, a permitir a continuidade contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem 
como a sobrevivência do próprio fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual 
não pode ser predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público 
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço Único de Saúde 
(SUS), de responsabilidade do Estado. 

9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano de saúde 
devido à alteração de faixa etária, para não haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos 
termos do art. 51, 8 2º, do CDC, a apuração de percentual adequado e razoável de majoração da 
mensalidade em virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por 
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença” (RESP nº 1.568.244 — RJ)

Noutras palavras, em havendo previsão contratual e observância das normas expedidas pela 
ANS, o juízo de legalidade acerca dos reajustes por faixa etária deve ser feito mediante análise do 
caso concreto, estabelecendo-se, a priori, a necessidade de realização de cálculo atuarial (hipótese de 
reserva de perícia), de modo que, constatada a desproporcionalidade do percentual aplicado, impõe-
-se ao magistrado o dever de fixar um novo percentual, o que deve ser feito com arrimo em cálculos 
atuariais, vedando-se a adoção de percentuais aleatórios. 

No caso dos autos, o contrato foi celebrado em julho de 1996 sem posterior adaptação, tratando-
-se, pois, de plano antigo (“não adaptado”). Nada obstante o instrumento (fls. 100-125) preveja, em sua 
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cláusula 15, tabela com valores de acordo as diversas faixas etárias, nada dispõe acerca de percentuais a 
serem aplicados. Outrossim, extrai-se da cláusula 16.3 que a partir dos 72 anos, o prêmio mensal passará 
a ter reajustes anuais cumulativos de 5%, efetivados no mês de aniversário do segurado — cláusula que 
se revela deveras abusiva do ponto de vista da legislação consumerista, em nítida discriminação à faixa 
etária em questão, inviabilizando a manutenção da relação contratual pelo consumidor idoso. 

Também neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE 
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL ACOLHIMENTO. PRAZO TRIENAL. TEMA 610 DO 
STJ. CONTRATO ANTERIOR À LEI 9.656/98. REAJUSTE EM RAZÃO DA IDADE. TEMA 952 
DO STJ. PERCENTUAL ABUSIVO. REVISÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE. DEVOLUÇÃO 
DOS VALORES PAGOS A MAIOR DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SEN-
TENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) No caso 
concreto, mostra-se abusiva a cláusula contratual do plano de saúde individual, anterior à Lei 
9.656/98, que prevê reajustes anuais cumulativos de 5% a partir dos 72 anos, efetivados no mês 
de aniversário do segurado. (...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Tribunal de Justiça 
da Bahia - Apelação 0507317-18.2016.8.05.0001. Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto. Publicado em 
18/09/2018) — destaque nosso. 

Deste modo, em se tratando de reajuste por variação de faixa etária sem clara previsão contra-
tual, o seu afastamento é medida que se impõe.

DOS REAJUSTES ANUAIS 

Já no que tange os reajustes anuais, convém ressaltar que com o advento da Lei 9.656/98 pas-
saram a coexistir no ordenamento jurídico brasileiro planos de saúde diversas modalidades, já que o 
referido diploma legal deixou aos consumidores de planos preexistentes a escolha pela adaptação, ou 
não, dos seus contratos, conforme disposição do art. 35 da Lei de regência, in verbis:

LEI 9.656/98 
Art. 35. Aplicam-se as disposições desta Lei a todos os contratos celebrados a partir de sua vigência, 
assegurada aos consumidores com contratos anteriores, bem como àqueles com contratos celebrados 
entre 2 de setembro de 1998 e lo de janeiro de 1999, a possibilidade de optar pela adaptação ao sis-
tema previsto nesta Lei. 

Dentro do universo de diferenças havidas neste feixe de relações jurídicas (planos individuais 
regidos pela Lei 9.656 e os não adaptados) — exacerbada por sucessivas e descoordenadas inovações 
legislativas - inclui-se o regramento das variações na contraprestação pecuniária pelos consumidores 
a título de correção monetária anualmente realizada pelas operadoras em correspondência à variação 
dos custos médicos hospitalares - VCMH, cerne da discussão jurídica em testilha. 

Diferentemente dos planos de saúde individuais regidos pela Lei 9.656/98, os reajustes anuais 
dos planos individuais não-adaptados não guardam dever de obediência à prévia autorização 
da ANS, já que, em razão de decisão judicial oriunda da Suprema Corte, proferida nos autos da ADI 
nº 1931-8/2003, de lavra do eminente Ministro Marco Aurélio, restaram provisoriamente afastados os 
efeitos do artigo 35-E. 

No caso concreto, a despeito da aparente lacuna normativa deixada pela decisão da Suprema 
Corte, exsurge como relevante fato para elucidação da lide a existência de termo de compromisso (nº 
01 de 2004) firmado pela apelante junto à ANS — esta, no exercício das atribuições estabelecidas pelos 
artigos 29-A da Lei 9.656/98 e 3º da Lei 9.961/00, que trata das competências da agência reguladora. 
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A partir do referido termo de compromisso, a operadora apelante passou a submeter os reajus-
tes anuais dos planos firmados antes da vigência da Lei 9.656 à prévia autorização da ANS, de modo 
similar ao que ocorre com os denominados “planos novos”. 

Com efeito, na esteira das premissas consignadas, tendo a operadora demandada promovido 
reajustes em patamares não superiores aos autorizados pela ANS para os planos de saúde deste jaez, 
isto é, os ditos não-adaptados (firmados antes da vigência da Lei 9.656/98), não há que se cogitar de 
nulidade, devendo a sentença ser reformada neste ponto. 

Também neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. REAJUSTE ANUAL. NÃO 
VINCULAÇÃO AOS ÍNDICES FIXADOS PELA ANS. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA 
ETÁRIA. CASO CONCRETO. 1. A não aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor 
às operadoras de autogestão não afasta a aplicação dos ditames gerais do direito contratual, principal-
mente a interpretação mais favorável ao aderente, a necessidade de observância da boa-fé (subjetiva 
e objetiva) e da função social do contrato, bem como a proteção à confiança, em conformidade com 
os artigos 421 a 423 do CC. 2. O contrato de plano de saúde se insere no rol das pactuações que têm 
como norteador a intenção do aderente em proteger sua saúde de infortúnios que o venham a acometer, 
mediante o pagamento de prêmio mensal, o qual deve ter uma evolução valorativa condizente com a 
realidade social e com os adventos do contrato, sob pena de ofensa aos ditames acima referidos, bem 
como à própria proteção à confiança. 3. No tocante aos reajustes anuais, saliento que inexiste limi-
tação aos índices anualmente divulgados pela ANS (o que se dá apenas com os planos de saúde 
individuais e familiares, nos termos da Lei nº 9.656/98), devendo a majoração ocorrer de acordo 
com o previsto no contrato. (...) (Apelação Cível, Nº 70081379802, Quinta Câmara Cível, Tribunal 
de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 26-06-2019) — grifo nosso 

“APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. SEGURO SAÚDE. CONTRATO ANTIGO. VA-
LIDADE. REAJUSTE ANUAL. VARIAÇÃO ESTABELECIDA PELA ANS EM TERMO DE 
COMPROMISSO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. REGRAS ESTABE-
LECIDAS NO CONTRATO. NÃO ABUSIVIDADE. 1 - Para efeito da Lei 9.656/98, o seguro 
saúde enquadra-se como plano privado de assistência à saúde e a sociedade seguradora especiali-
zada em saúde como operadora de plano de assistência à saúde, arts. 2º da Lei 10.185/01 e 1º da Lei 
9.656/98. II - Para os planos de assistência à saúde antigos, contratados antes de 01/01/1999, quando 
entrou em vigor a Lei 9.656/98, e não adaptados à lei, as regras de reajuste são aquelas estabelecidas 
em cada contrato. III - Nos contratos antigos sem cláusula clara sobre o percentual de reajuste 
anual, o índice aplicado deve ser limitado ao determinado pela ANS para os planos individuais/
familiares novos ou adaptados, exceto quando as operadoras de plano de assistência à saúde 
assinaram termo de compromisso com a ANS para estabelecer a forma de apuração do per-
centual de reajuste. (...) (Acórdão 1201830, 07032497920198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 
6º Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página 
Cadastrada.) — grifo nosso

CONCLUSÃO 

Pelo exposto, o voto é no sentido DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para res-
tabelecer os reajustes anuais aplicados ao contrato da parte autora, mantendo a sentença nos 
demais termos.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8021286-82.2020.8.05.0000. Quarta Câmara Cível. Relator: 
Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, Julgado em 30/11/2021).
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCES-
SÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO CONTI-
NUADA DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRA-
TADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. 
POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. ONEROSIDADE 
EXCESSIVA. ESTADO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA PROVO-
CADO PELA PANDEMIA DO COVID-19. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IM-
PREVISÃO. COBRANÇA DA FATURA PELA DEMANDA EFETIVAMENTE 
CONSUMIDA ENQUANTO PERDURAREM AS RESTRIÇÕES À ATIVIDA-
DE EMPRESARIAL DA PARTE AUTORA/AGRAVADA. PLAUSIBILIDADE 
DO DIREITO E RISCO DE DANO GRAVE DEMONSTRADOS. REQUISI-
TOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DO PERÍODO 
EM QUE DEVE OCORRER A MODIFICAÇÃO NA FORMA DE COBRANÇA 
DAS FATURAS. INÍCIO A PARTIR DA FATURA COM VENCIMENTO EM 
JUNHO DE 2020. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE DE ARBITRAMENTO. FI-
XAÇÃO DE MULTA DIÁRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO 
DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM DECISÃO JUDICIAL. VALOR ARBITRA-
DO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIO-
NALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento Nº 8021286-
82.2020.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante, COMPANHIA DE 
ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e, Agravado, TRATOCAR VEÍCU-
LOS E MÁQUINAS S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de 
Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em DAR PROVIMENTO PAR-
CIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto pela COMPANHIA DE ELETRI-
CIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Di-
reito da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária 
proposta por TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A, concedeu parcialmente a antecipação 
de tutela pleiteada na inaugural, “para determinar à acionada que: a) proceda com a modificação da 
forma de cobrança das faturas de energia elétrica contratadas pela Autora, para a modalidade de 
demanda efetivamente consumida, em substituição a demanda contratada, a partir da fatura vencida 
em abril de 2020, enquanto perdurar a vigência de medidas de isolamento social pelo Poderes Públi-
cos que impliquem na paralisação das atividades comerciais da acionante; b) enquanto durarem as 
medidas de isolamento social, se abstenha de efetivar o corte no fornecimento de energia motivado 
por inadimplência”.

Em seu arrazoado, a Agravante defende o equívoco da decisão hostilizada, argumentando, ini-
cialmente, que não restaram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada. 

Para tanto, assevera, inicialmente, que no caso em exame não se aplica a teoria da imprevisão, 
visto que o Agravada possui significativo poderio econômico e não logrou demonstrar que o paga-
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mento das faturas, na forma previamente contratada, comprometerá a saúde financeira da empresa, 
precipuamente considerando que em decorrência das medidas restritivas, os valores das faturas sofre-
ram uma redução de 55% (cinquenta e cinco por cento).

Acentua que o Magistrado a quo determinou a revisão das faturas vencidas a partir de 
abril/2020, em razão da redução das atividades da empresa Agravada e da inadimplência de seus 
clientes, todavia, deixou de considerar que as faturas correspondentes aos meses de Abril/2020 e 
Maio/2020, refletem períodos anteriores às medidas restritivas impostas pela pandemia.

Afirma que a cobrança da demanda contratada não importa ônus excessivo para a empresa 
Recorrida, pois o consumo é que define o valor da fatura, de modo que o perigo de dano é inverso, 
visto que a Concessionária terá que “custear as despesas do sistema elétrico (geradoras, transmis-
soras, distribuidoras e comercializadoras de energia) para disponibilizar a energia contratada pelo 
agravado, ou seja, independentemente de o agravado consumir mais ou menos energia, a despesa do 
setor elétrico permanece inalterada”.

Ressalta que “o desequilíbrio econômico-financeiro da concessionária de energia elétrica 
não representa um problema apenas para o poder concedente, mas da coletividade como um todo, na 
medida em que uma concessionária desequilibrada não tem condições de prestar o serviço público 
adequadamente”.

Pontua, ainda, “que para contratos Grupo A (demanda contratada), como o da agravada, 
a Resolução 414/2010 da ANEEL2 dispõe que a alteração contratual, com redução do montante de 
demanda contratada ou mesmo mudança para cobrança por consumo efetivo, observará o prazo de 
90 (noventa) dias após efetiva solicitação por escrito”.

Na sequência, destaca que “a ANEEL, de forma responsável e com a prudência que seu pa-
pel institucional exige, vem agindo nos estritos termos das funções legalmente atribuídas. Qualquer 
intervenção do Poder Judiciário, no sentido de impedir ou limitar o exercício das competências 
atribuídas a esta Agência, além de ofender a ordem administrativa, configura indevida interferência 
sobre o mérito administrativo manifestado no âmbito de competência desta Agência Reguladora, o 
que pode trazer consequências imprevisíveis e incalculáveis, a incrementar a CRISE JÁ INSTALADA 
pela ocorrência da calamidade pública do CORONAVÍRUS”.

Segue sustentando “que qualquer decisão judicial que suspenda efeitos contratuais de pres-
tação de serviço público essencial, sem estabelecer medidas para tratar a sustentabilidade de toda 
a cadeia do Setor Elétrico e os aspectos tributários, pode abrir um precedente perigoso e gerar um 
inadimplemento generalizado, colocando em risco o equilíbrio econômico financeiro das concessio-
nárias e permissionárias de serviço público e, consequentemente, inviabilizando a continuidade da 
prestação do serviço público, inclusive para as unidades consumidoras com serviços e atividades 
essenciais e para a população mais vulnerável”.

Discorre, outrossim, sobre a necessidade, em caso de manutenção da decisão guerreada, de 
prestação de caução idônea pelo Agravado, nos termos do art. 300. § 1º, do CPC.

Sustenta, por fim, que o Magistrado de piso não observou os princípios da proporcionalida-
de e razoabilidade no arbitramento da multa diária por descumprimento da obrigação imposta na 
decisão vergastada.

Desenvolvendo seus argumentos nesse sentido, pugnou pela concessão do efeito suspensi-
vo, por entender que, caso seja mantida a decisão guerreada, advir-lhe-á risco de lesão grave e de 
difícil reparação.

Ao final, requereu o provimento do Agravo, com a reforma da decisão objurgada.
Instada a se manifestar, a empresa Agravada ofereceu contrarrazões (ID nº 9478898), refutan-

do as alegações recursais.
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VOTO

Tempestivo, e presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. 
Consoante relatado, insurge-se a Agravante contra a decisão do Magistrado singular, que de-

feriu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteada pelo Autor/Agravado, “para determinar 
à acionada que: a) proceda com a modificação da forma de cobrança das faturas de energia elétrica 
contratadas pela Autora, para a modalidade de demanda efetivamente consumida, em substituição a 
demanda contratada, a partir da fatura vencida em abril de 2020, enquanto perdurar a vigência de 
medidas de isolamento social pelo Poderes Públicos que impliquem na paralisação das atividades 
comerciais da acionante; b) enquanto durarem as medidas de isolamento social, se abstenha de efe-
tivar o corte no fornecimento de energia motivado por inadimplência”.

Imperioso salientar, inicialmente, que o presente recurso objetiva impugnar decisão interlo-
cutória proferida em juízo perfunctório da lide, a qual poderá ser revista a qualquer momento pro-
cessual, cabendo ao julgador, pois, nesse momento processual, analisar, tão somente, a plausibilidade 
do direito invocado e, ainda, o risco de dano grave ou de difícil e impossível reparação em caso de 
eventual provimento do pleito, nos termos que dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.

Como se percebe, a questão fulcral do presente Agravo de Instrumento se referente ao dese-
jado reequilíbrio do contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes (demanda contratada), 
no qual a empresa Agravada ficou obrigada ao pagamento por uma quantidade mínima de energia 
elétrica disponibilizada pela Concessionária Recorrente, independentemente da sua utilização, ou 
seja, a TRATOCAR VEÍCULOS E MÁQUINAS S.A estaria jungida ao pagamento ao valor corres-
pondente à demanda contratada ainda que deixasse de utilizá-la, total ou parcialmente, ao longo de 
todo o período de vigência do contrato.

Registre-se que em relação à referida contratação, a ANEEL, por meio da Resolução nº 
414/2010, em seu art. 54, inc. I, estabelece que a cobrança será realizada na forma binômia e consti-
tuída por duas tarifas únicas, a saber: a demanda de potência e o consumo de energia, determinando 
o art. 2º, inc. XXI, da mesma Resolução, que nos casos de demanda contratada, o valor da demanda 
deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento.

Pois bem. Não há dúvida de que as medidas restritivas impostas pelo Poder Executivo Muni-
cipal e Estadual, necessárias para minimizar apropagação do COVID-19, impactaram na capacidade 
econômica de várias empresas, ante a expressiva redução de circulação de pessoas e o fechamento da 
maioria de estabelecimentos comerciais e serviços não essenciais.

Diante desse lamentável cenário, é possível a flexibilização de algumas relações contratuais, 
uma vez que é esperado o desequilíbrio financeiro entre as partes envolvidas.

Entendo que essa é a hipótese dos autos, visto que, não obstante na regra contratual impera o 
princípio pacta sunt servanda, inegavelmente a pandemia e a decretação de estado de emergência em 
saúde pública, levaram a uma diminuição considerável no consumo de energia elétrica pela Agravada, 
de modo que sendo ela uma consumidora do Grupo A, certamente não atingirá a demanda contratada, 
mostrando-se necessária a alteração do contrato para que a cobrança da fatura, durante o período em 
que vigorar as medidas de isolamento social, seja realizada com base na energia efetivamente consu-
mida, ao invés do mínimo contratado.

Isto porque não se pode exigir que os grandes consumidores paguem por uma demanda que 
não vão consumir, devido a ocorrência de evento extraordinário, imprevisível e inevitável, típico de 
caso fortuito e força maior.

É oportuno consignar que tal entendimento encontra amparo no disposto no art. 393 do Códi-
go Civil, in verbis:
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“Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se ex-
pressamente não se houver por eles responsabilizado.
Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não 
era possível evitar ou impedir.

Aliás, o contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula 36 (ID. 8882260), regido pelo que 
dispõe o dispositivo legal acima mencionado, previu expressamente a possibilidade de suspensão total 
ou parcial das obrigações contratuais quando sobrevier caso fortuito ou força maior. Confira-se:

“Cláusula 36 - Caso alguma das partes não puder cumprir qualquer de suas obrigações, no todo ou 
em parte, em decorrência de caso fortuito ou força maior, nos termos do parágrafo único do art. 393 
do Código Civil Brasileiro, deve comunicar o fato à outra parte no prazo de 72 horas, informando os 
efeitos danosos do evento e comprovando que o mesmo contribuiu para o descumprimento de obriga-
ção prevista neste CONTRATO”.

Mister reconhecer, outrossim, a ocorrência de onerosidade excessiva para a Agravada, já que 
as medidas restritivas impostas para evitar a proliferação do COVID-19, torna difícil o cumprimento 
das obrigações nos termos ajustados entre as partes, impondo uma desproporção entre a prestação e 
a contraprestação, o que, por consequência, acabará por provocar uma desvantagem exagerada para a 
empresa contratante, comprometendo a execução equânime do contrato.

Não se pode ignorar, ainda, a importância da preservação econômica e financeira da empresa, 
na medida em que sua operação movimenta a economia, gerando empregos, recolhimento de tributos, 
produção e comercialização de bens e prestação de serviços.

Como cediço, a intervenção do Poder Judiciário nos contratos celebrados livremente entre as 
partes, com amparo na teoria da imprevisão, exige a demonstração de mudanças supervenientes das 
condições iniciais vigentes à época da realização do negócio jurídico, oriundas de evento extraordi-
nário ou imprevisível que provoca onerosidade excessiva a uma das partes, circunstâncias, que, na 
hipótese, restou devidamente comprovadas. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINAN-
CIAMENTO HABITACIONAL POR ALEGADA DIMINUIÇÃO DA RENDA FAMILIAR - DECISÃO 
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
(...)
2. A teoria da imprevisão - corolário dos princípios da bo -fé e da função social do contrato -, a qual 
autoriza a revisão das obrigações contratuais, apenas se configura quando há onerosidade excessi-
va decorrente da superveniência de um evento imprevisível, alterador da base econômica objetiva 
do contrato, hipótese inocorrente no caso.
3. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade, no entan-
to, ambas as teorias demandam fato novo superveniente que seja extraordinário e afete diretamente a 
base objetiva do contrato, circunstâncias não verificadas nesta demanda.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1514093/CE, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 
25/10/2016, DJe 07/11/2016, sem destaques no original)

Logo, vislumbrando a imprevisibilidade da atual situação sanitária, com as suas inerentes 
implicações econômicas, situação caracterizadora de caso fortuito e força maior e, sendo evidente o 
perigo de dano caso não adotadas as medidas pleiteadas antecipadamente pela parte Autora/Agrava-
da, aliado, ainda, à possibilidade de reversão da medida, outra não é a alternativa senão possibilitar a 
flexibilização, mesmo que temporária, das obrigações constituídas por meio do contrato de forneci-
mento de energia elétrica firmado entre as partes.
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Analisando a questão ora submetida a julgamento, este Tribunal de Justiça já se posicionou em 
recentes oportunidades, consoante se infere dos arestos a seguir transcritos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA COM PRE-
VISÃO DE COBRANÇA DE DEMANDA CONTRATADA. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA 
DO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DAS OBRIGAÇÕES CON-
TRATUAIS, COM COBRANÇA APENAS DA DEMANDA EFETIVAMENTE CONSUMIDA. POSSIBI-
LIDADE. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO 
DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. Os efeitos da pandemia do COVID-19 repercutem em 
diversas esferas do campo da vida e, no caso do contrato em discussão, não é diferente, sobretudo 
quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre os mais afetados pela pande-
mia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades públicas. A situação de 
emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida pelo Estado da Bahia 
(Decreto nº 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional de Energia Elétrica 
(ANEEL), como se observa da Resolução Normativa n° 878/2020. Não obstante existência do princí-
pio pacta sunt servanda que regem os contratos firmados entre as partes, dispondo que, em regra, 
as cláusulas contratuais devem ser cumpridas. Em contrapartida, nas situações de caso fortuito ou 
força maior, os contratos podem e devem ser flexibilizados, visando a própria continuidade do pacto 
firmada. Neste sentido dispõe o art. 393, do CC. Ademais, ainda que no contrato haja a previsão de 
cobrança dos valores a título de demanda contratada independente do uso e consumo de energia 
elétrica pelo contratante, o pacto entre as partes também prevê, em virtude de caso fortuito ou força 
maior, a suspensão temporária do mesmo, o que viabiliza o pedido do autor/ agravado em sede tutela 
de urgência. É imperioso que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que tem-
porária, de cláusulas contratuais, à luz do caso específico. Na demanda contratada, tipo contratual 
aplicável somente aos consumidores do Grupo “A”, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa 
única pela disponibilização da potência (art. 54, I, “a” da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única 
para o consumo de energia (art. 54, I, “b” da Res. 414/2010 da ANEEL) A teoria da imprevisão e, 
pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua 
composição, ou seja, o art. 54, I, “b”, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia. 
AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para determinar que a revisão não deve afetar 
todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua composição (art. 54, I, “b”, da 
Resolução 414 da ANEEL), referente ao consumo de energia, nos termos da fundamentação. AGRAVO 
REGIMENTAL PREJUDICADO. 
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8019765-05.2020.8.05.0000,Relator(a): Desa. 
LIGIA MARIA RAMOS CUNHA LIMA,Publicado em: 18/11/2020 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. MÉRITO. EMPRESA DO SETOR HOTELEIRO. CONSUMI-
DORA DO “GRUPO A”. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FATU-
RAMENTO DA DEMANDA CONTRATADA. COBRANÇA DO EFETIVO CONSUMO DA UNIDADE. 
COVID-19. CONSUMIDORA ATINGIDA PELOS EFEITOS DA PANDEMIA. TEORIA DA IMPREVI-
SÃO. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RENÚNCIA DE RECEITA. CARÁTER PRECÁRIO DA ME-
DIDA CONCEDIDA. AFASTADA. CAUÇÃO. INEXIGIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIO-
NALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. A relação jurídica 
objeto da demanda refere-se à relação de consumo, submetida, portanto, às normas do Código de 
Defesa do Consumidor, posto que a autora se enquadra no conceito de consumidor, pela sua vulne-
rabilidade presumida e diante da sua hipossuficiência frente à Concessionária. Tendo em vista que o 
caso sub judice versa sobre relação contratual entre consumidor e a concessionária de energia elétri-
ca, inexiste interesse vinculado à União, ou mesmo qualquer necessidade de intervenção da ANEEL. 
Precedentes do STJ. É cediço que a ANEEL já se pronunciou especificamente sobre o pleito dos consu-
midores integrantes do “Grupo A”, visando a amenizar a cobrança de suas faturas de energia elétrica 
durante o período de isolamento social imposto pela pandemia de COVID-19, alterando a métrica do 
faturamento da demanda contratada. A recomendação da agência reguladora às distribuidoras foi 
no sentido de que promovam a livre negociação sobre o diferimento e o parcelamento dos valores 
referentes ao faturamento da demanda contratada que superem a demanda efetivamente consumida, 
nos termos da regulamentação atual. O caso vertente preenche todos os requisitos para aplicação da 
teoria da imprevisão, quais sejam: a superveniência de fato extraordinário e imprevisível que provo-
que grave desequilíbrio na relação contratual diferida, continuada ou de trato sucessivo para que seja 
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autorizada a sua revisão ou resolução; onerosidade aparentemente excessiva da prestação imposta à 
parte agravada; e extrema vantagem para a parte agravante na relação endocontratual, sendo que, 
vale dizer, a decisão hostilizada apenas suspende, provisoriamente, a cobrança cheia da demanda 
contratada. Em que pese a teoria da base objetiva ganhar contornos ainda mais evidentes no cenário 
atual, diante do enfrentamento de uma pandemia sem precedentes na recente história mundial, a ma-
nutenção da liminar hostilizada, diante da sua natureza precária, não implicará em qualquer isenção 
de pagamento ou mesmo renúncia de receita, especialmente diante da possibilidade de reversão pos-
terior da medida. À luz do art. 300, §1º, do CPC, a exigência de caução não é obrigatória; ademais, 
diante das imprevisíveis e gravosas repercussões econômicas impostas pela pandemia, exigir a pres-
tação de caução poderia inviabilizar a efetivação da medida deferida pelo juízo primevo. Desmerece 
acolhimento a pretensa redução no valor arbitrado a título de multa diária, porquanto o valor fixado 
se mostra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando ônus 
excessivo a uma parte, tampouco gerando à outra um enriquecimento sem causa. Com o julgamento 
do presente recurso, resta prejudicado o julgamento do agravo regimental constante dos autos. 
(Classe: Agravo de Instrumento, Número do Processo: 8017329-73.2020.8.05.0000,Relator(a): Des. 
EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR,Publicado em: 26/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EFEITOS ECONÔMICOS DA PANDEMIA DO 
NOVO CORONAVÍRUS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. 
FORÇA MAIOR. APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. 
VEDAÇÃO DO NON LIQUET. COMPETÊNCIA PARA APRECIAR A LIMINAR. AGRAVO INTERNO 
PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os efeitos da pande-
mia do COVID-19 repercutem em diversas esferas do campo da vida e, no caso dos contratos em dis-
cussão, não é diferente, sobretudo quando os substituídos processuais são dos ramos econômicos entre 
os mais afetados pela pandemia e pelos efeitos decorrentes das diversas orientações das autoridades 
públicas. 2. A situação de emergência decorrente da pandemia do novo coronavírus já foi reconhecida 
pelo Estado da Bahia (Decreto nº 19.586/2020) e de calamidade pública pela própria Agência Nacional 
de Energia Elétrica (ANEEL), como se observa da Resolução Normativa n° 878/2020. 3. É imperioso 
que se reconheça a força maior apta a justificar a revisão, ainda que temporária, de cláusulas con-
tratuais, à luz do caso específico. 4. Com base no art. 478, do CC, costuma-se erigir alguns requisitos 
para a aplicação da teoria: (a) contratos de execução continuada, diferida ou de trato sucessivo, (b) 
onerosidade excessiva da prestação, (c) extrema vantagem para uma das partes na relação “endocon-
tratual”, (d) acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Os requisitos encontram-se preenchidos 
no presente caso, mas não em toda extensão do contrato. 5. Na demanda contratada, tipo contratual 
aplicável somente aos consumidores do Grupo “A”, a tarifa é calculada sob dois aspectos: (a) tarifa 
única pela disponibilização da potência (art. 54, I, “a” da Res. 414/2010 da ANEEL) e (b) tarifa única 
para o consumo de energia (art. 54, I, “b” da Res. 414/2010 da ANEEL) 6. A teoria da imprevisão e, 
pois, a revisão, não deve afetar todos os aspectos da fatura, mas apenas o segundo aspecto de sua com-
posição, ou seja, o art. 54, I, “b”, da Resolução 414 da ANEEL, referente ao consumo de energia. 7. O 
recorrente não impugnou, em seu agravo de instrumento, a caracterização dos substituídos como con-
sumidores, nos termos da decisão a quo. Uma vez que a ANEEL não é litisconsorte passiva, assistente 
nem opoente, aplicando-se, mutatis mutandi, o enunciado sumular vinculante nº 27, do STF “Compete 
à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, 
quando a ANATEL não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente.”. Precedentes do 
STJ. 8. Agravo interno prejudicado. 9. Agravo de instrumento parcialmente provido.
(Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: 8012965-58.2020.8.05.0000,Relator(a): Des. 
MAURICIO KERTZMAN SZPORER,Publicado em: 16/09/2020)

Como visto, o Autor/Agravado logrou comprovar o desequilíbrio da relação entre as partes, 
o que demonstra a probabilidade do direito invocado, a justificar a revisão das cláusulas contratuais, 
ainda que temporariamente.

Desse modo, admissível a concessão de tutela provisória de urgência, com fulcro no artigo 
300 do Código de Processo Civil, a fim de compelir a Concessionária de energia elétrica a realizar 
a cobrança pela energia efetivamente medida em detrimento da cobrança da demanda contratada, 
considerando a aparente plausibilidade do direito alegado pela parte Agravada e o periculum in mora.

Por outro lado, considerando que as faturas correspondentes aos meses de Abril/2020 e 
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Maio/2020, refletem períodos anteriores à adoção das medidas restritivas impostas pela pandemia 
(25.01.2020/20.02.2020 e  21.02.2020/24.03.2020), impõe a reforma da decisão para determinar que 
a modificação na forma de cobrança das faturas de energia elétrica contratadas pelo Autor, ocorra a 
partir da fatura vencida em JUNHO/2020 e perdure por todo o período em que o Recorrido ficou com 
sua atividade empresarial suspensa por determinação das autoridades públicas.

Noutra vertente, ao menos nesse juízo de cognição sumária, estou convicto de que a atual 
situação econômica provocada pela pandemia do COVID-19, desaconselha o arbitramento de uma 
caução, “que não é obrigatória nem automática, devendo ser analisada a situação concreta para 
verificar a necessidade de se exigir a garantia” (Robson Renault Godinho, Comentários ao Novo 
Código de Processo Civil, Coord. Antônio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer, 2ª ed., Rio de Janeiro, 
Forense, 2016, p.470).

Por fim, não há qualquer violação aparente ao princípio da razoabilidade no arbitramento da 
multa diária fixada pelo Magistrado de piso para hipótese de descumprimento da obrigação imposta 
na decisão guerreada, tendo em vista tratar-se de valor adequado para motivar a Agravante a cumprir 
a determinação judicial, precipuamente ante do poderio econômico que ostenta.

Do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, apenas para 
determinar que a modificação na forma de cobrança das faturas de energia elétrica contratadas pela parte 
Autora/Agravada, nos termos da decisão guerreada, ocorra a partir da fatura vencida em JUNHO/2020 
e perdure por todo o período em que ela ficou com sua atividade empresarial suspensa em razão das 
medidas restritivas impostas pelas autoridades públicas para o controle da Pandemia do COVID-19.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0501858-82.2019.8.05.0113. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. 
Aldenilson Barbosa dos Santos, Julgado em 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
TRANSPORTE AÉREO. INCIDÊNCIA DAS REGRAS CONSUMERISTAS. 
PASSAGEIRO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA E EPILEPSIA, COM NE-
CESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE). CONDIÇÃO DE SAÚ-
DE NÃO INFORMADA À COMPANHIA AÉREA. RESOLUÇÃO Nº 280/2013 
DA ANAC. DESCUMPRIMENTO. AUTOR QUE SOFREU 08 (OITO) CRISES 
CONVULSIVAS EM PLENO VOO. ATENDIMENTO MÉDICO PELA INFRA-
ERO E ENCAMINHAMENTO PARA O HOSPITAL. NEGATIVA DA COMPA-
NHIA AÉREA EM DAR CONTINUIDADE AO CONTRATO DE TRANSPOR-
TE, PARA GARANTIR A SEGURANÇA E A SAÚDE DO AUTOR E DEMAIS 
PASSAGEIROS. POSSIBILIDADE. ART. 6º, § 1º DA RESOLUÇÃO 280 DA 
ANAC. ARTS. 738 E 739 DO CÓDIGO CIVIL. EXERCÍCIO REGULAR DE DI-
REITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA. DANO 
MORAL. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PRO-
VIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O caso em tela deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, 
considerando que, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, autor e ré se enquadram 
nos conceitos de consumidor e fornecedora, respectivamente
2. A Resolução nº 280/2013 da ANAC, que regulamenta os procedimentos relativos 
à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial (PNAE) ao 
transporte aéreo, estabelece que a companhia aérea deve ser informada da condição 
especial do passageiro no momento que este realiza a compra da passagem.
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3. Não há comprovação nos autos de que tenha o autor, portador de esquizofrenia e epi-
lepsia, com necessidade de assistência permanente de terceiros para realizar atividades 
elementares do cotidiano, informado à Companhia aérea sobre sua condição médica no 
ato da compra da passagem aérea.
4. O autor sofreu um total de 08 (oito) crises convulsivas em pleno voo, informando 
ao médico que o atendeu que não tomava as medicações para tratar sua enfermidade 
havia 03 (três) meses, tendo a Companhia aérea providenciado atendimento médico 
para o requerente, encaminhando-o para o Hospital.
5. A companhia aérea não está obrigada a transportar um passageiro sem garantir 
sua segurança e dos demais passageiros transportados, conforme dispõe a Resolução 
280/2013 da ANAC, por isso é facultado ao transportador a avaliação das condições de 
saúde do passageiro com a necessidade especial
6. Acerca do transporte de pessoas, o Código Civil dispõe que o transportador pode re-
cusar passageiros, nos casos previstos nos regulamentos, ou se as condições de higiene 
ou de saúde do interessado o justificarem.
7. A Companhia apelante agiu no regular exercício de direito quando recusou dar 
continuidade ao cumprimento do contrato de transporte nos termos originariamente 
pactuados, não havendo que se falar em qualquer ilícito apto a ensejar reparação por 
danos morais.
8. O STJ já reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços no caso em que 
a empresa se recusa a transportar passageiro com condições de saúde especial.
9. Não há comprovação nos autos de que o autor, diante da recusa da Companhia em 
dar continuidade ao transporte, tenha permanecido nas dependências do aeroporto 
como pedinte, até conseguir dinheiro para comprar uma passagem de ônibus para o 
destino final, já que sequer fora colacionado aos autos o comprovante da compra da 
passagem do ônibus.
10. Nos termos do art. 373, inciso I do CPC/2015, não havendo nos autos prova sufi-
ciente dos fatos constitutivos do direito alegado, manter a sentença de improcedência 
é medida que se impõe.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501858-82.2019.8.05.0113, em que figu-
ram como apelante ADRIANO BARBOSA FERREIRA e como apelada LATAM AIRLINES 
GROUP S/A.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em 
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ADRIANO BARBOSA FERREIRA, em desfavor da sen-
tença proferida pelo M. M. Juízo a quo que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS interposta contra LATAM AIRLINES GROUP S/A, assim decidiu:
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(...) Posto isso, de acordo com as provas carreadas aos autos, e por tudo o mais que consta, homologo 
o pedido de desistência e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação à acio-
nada GOL LINHAS AÉREAS S/A.
Por outro lado, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução do mé-
rito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, em relação à acionada LATAM AIRLINES 
GROUP S/A. Custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10%do valor atuali-
zado da causa (art. 85, § 2º, CPC/15), pela parte requerente. Contudo, tratando-se de beneficiário da 
Justiça Gratuita, a cobrança dos ônus da sucumbência fica sobrestada por cinco anos, só podendo ser 
exigidos se ficar comprovado, neste período, que a parte beneficiária da isenção perdeu a condição 
legal de necessitada. Decorrido esse prazo, a obrigação ficará prescrita, tudo conforme o disposto no 
art. 98, § 3º do CPC/15. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em suas razões (ID 23639943), sustentou o autor que adquiriu passagem aérea junto às com-
panhias aéreas acionadas, trecho Rio de Janeiro/RJ - Ilhéus/BA, com escala em São Paulo e Brasília, 
para o dia 20/08/2018, e que durante o primeiro voo operado pela Latam, apresentou crises convulsi-
vas, recebendo os primeiros socorros durante o voo, sendo, posteriormente, encaminhado ao atendi-
mento médico, assim que a aeronave pousou.

Alegou que após sair do atendimento médico, a primeira ré providenciou a hospedagem e 
realocação em outro voo da Gol Linhas Aéreas no dia seguinte, e nesse segundo trecho, novamente 
sofreu crise de epilepsia, recebendo novamente atendimento durante o voo, obrigando o piloto pousar 
imediatamente no aeroporto mais próximo (Belo Horizonte/MG), sendo encaminhado ao hospital, 
tendo em vista sua grave condição de saúde.

Alega que após receber alta hospitalar, retornou ao aeroporto para seguir viagem até o seu 
destino final, porém as empresas demandadas negaram-se a embarcá-lo, tendo que permanecer nas 
dependências do aeroporto como pedinte, até conseguir dinheiro para comprar uma passagem de ôni-
bus para Ilhéus/BA, situação que lhe trouxe prejuízos e constrangimentos, razão pela qual deve ser 
reformada a sentença, condenando as requeridas em danos morais.

Diante de tais considerações, pugnou pelo recebimento e conhecimento do recurso, para que 
seja reformada a sentença, julgando totalmente procedente a demanda.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou as contrarrazões (ID 23639946), rechaçan-
do os argumentos do apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após examinados os autos, lancei neles o presente relatório.
Solicito inclusão em pauta para julgamento, ressaltando que CABE sustentação oral, nos ter-

mos do artigo 937, I do CPC.

VOTO

Presentes as condições de admissibilidade do recurso, dele conheço.
Inicialmente, é importante consignar que o caso em tela deve ser analisado sob a ótica do Có-

digo de Defesa do Consumidor, considerando que, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90, autor 
e ré se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedora, respectivamente.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. RELA-
ÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. ATRASO E 
CANCELAMENTO DE VOO. PERCURSO POR VIA TERRESTRE. EXCLUDENTE DE RESPON-
SABILIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO 
DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA REFORMADA. I - A responsabilida-
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de das companhias aéreas é objetiva, nos termos dos arts. 21, inciso XII, alínea c, 37, § 6º, ambos da 
Constituição da Republica, e 14 do Código de Defesa do Consumidor. II - “O fornecedor de serviços 
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consu-
midores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre fruição e riscos” (art. 14 do CDC). III - Se a parte ré alega que a retomada do voo 
não se consumou em virtude das condições climáticas, mas não faz qualquer prova nesse sentido, 
deverá arcar com o prejuízo causado ao passageiro. IV - Demonstrado que a parte autora, em razão de 
infortúnio interno, teve de seguir viagem pela via terrestre, chegando ao seu destino aproximadamente 
07 (sete) horas depois do horário previsto para o desembarque, tem-se por configurada a ofensa moral 
a merecer reparação. V - No arbitramento da reparação por danos morais, o julgador deve levar em 
conta o caráter reparatório e pedagógico da condenação, cuidando para não permitir o lucro fácil do 
ofendido, mas também não reduzir a indenização a valor irrisório, sempre atento aos princípios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às nuances do caso concreto. VI - Recurso conhecido 
e parcialmente provido.
(TJ-MG - AC: 10000191004886001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 
28/01/2020, Data de Publicação: 04/02/2020)

No mérito, sustentou o autor na exordial que adquiriu passagem aérea junto à primeira acio-
nada, com saída do Rio de Janeiro/RJ para Ilhéus/BA para o dia 20/08/2018, com escala em São 
Paulo e Brasília, e que durante o primeiro voo, sofreu 03 (três) crises convulsivas, recebendo os 
primeiros socorros de uma médica que se encontrava na mesma aeronave, e quando o avião pou-
sou, foi atendido no posto médico da Infraero, sendo posteriormente conduzido para o Hospital, 
sendo-lhe prescrito medicamentos e liberado; que o médico que lhe atendeu no Hospital, Dr. José 
Antônio Ferrero, negou-se a preencher o MEDIF - Formulário de Informações Médicas para Via-
gens Aéreas – que atestaria a sua aptidão para prosseguir naquela mesma data com a viagem, sob a 
justificativa de que o paciente estava sendo atendido em posto médico e não era seu paciente, além 
das condições apresentadas.

Aduziu que retornou para o Aeroporto de CGH e por volta das 13:00 hs, teve nova crise con-
vulsiva, sendo novamente encaminhado para o Hospital Geral de Pedreira, sendo-lhe prescritas medi-
cações, e que o preposto da LATAM solicitou, novamente, o preenchimento do MEDIF pelo médico 
plantonista que o atendeu, Dr. Thadeu A. Cascelli, que informou a impossibilidade do paciente voar 
naquele mesmo dia, porém, fazendo uso das medicações prescritas, poderia voar no dia seguinte, e 
por isso, a LATAM o encaminhou para um Hotel; que não dispunha de condições econômicas para 
adquirir toda a medicação prescrita como condição para voar, o que foi comunicado para o preposto 
da LATAM, que nada fez.

Alegou que no dia seguinte, 21/08/2018, foi conduzido por um preposto da LATAM direto 
para o embarque no voo da GOL, e que durante a viagem, teve uma forte crise de epilepsia, sendo 
socorrido por três médicos que se encontravam na aeronave, sendo necessário pouso imediato em 
Belo Horizonte, e ao aterrissar, foi conduzido para o Hospital, onde permaneceu internado por 03 
(três) dias; que quando recebeu alta médica, retornou ao aeroporto e procurou a LATAM para seguir 
viagem, sendo-lhe informado que a responsabilidade agora era da Gol; que ao procurar a Gol, fora-lhe 
informado que a responsabilidade era da LATAM.

Argumentou que em face da negativa das demandadas, “permaneceu nas instalações do Aero-
porto de Belo Horizonte, na condição, lamentável, de pedinte, até juntar quantia suficientemente para 
comprar uma passagem de ônibus para Ilhéus”.

A primeira ré, na peça de defesa, sustentou que durante todo o período da prestação de ser-
viço, prestou toda assistência necessária ao autor, e quanto às crises que sofreu, rapidamente prestou 
socorro e o direcionou ao Hospital; que após alta hospitalar, o demandante foi encaminhado para um 
Hotel pela LATAM, e no dia seguinte, realocado no voo com o mesmo destino, sem custos adicionais, 
tendo em vista que foi atestado pelo médico que o atendeu que não possuía condições de prosseguir 
com a viagem no dia anterior, cumprindo com todos os deveres em relação ao demandante, não ha-
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vendo falhas na prestação de seus serviços.
Ressaltou que o autor tinha plena ciência de que não estava apto para realizar a viagem, pois 

declarou ao médico que o atendeu que não tomava suas medicações há mais de 03 (três) meses, além 
disso, assinou declaração de responsabilidade junto a Infraero.

Pois bem.
Analisando detidamente os autos, verifica-se ser incontroverso nos autos que o autor é porta-

dor de esquizofrenia e epilepsia, conforme admitido por ele mesmo no documento de ID 23639766 e 
confirmado pelos relatórios médicos e documentos constantes nos ID’s 23639761 / 23639766.

Extrai-se também do documento emitido pelo INSS (ID 23639758), que o requerente recebe 
R$ 249,50 (duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) a título de “COMPLEMENTO 
DE ACOMPANHANTE”. Trata-se do chamado auxílio-acompanhante previsto no art. 45 da Lei nº 
8213/1991, que concede ao aposentado que necessita de assistência permanente para realizar ativida-
des elementares do cotidiano um adicional de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor da aposen-
tadora, para custeio do cuidador ou pessoa do gênero.

Vejamos:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanen-
te de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Nesse caso, resta demonstrado que a enfermidade do demandante exige a necessidade de 
assistência permanente de terceiros para os momentos básicos do dia a dia, e por isso, não poderia o 
mesmo ter embarcado no voo desacompanhado.

Acontece que a Resolução nº 280/2013 da ANAC, que regulamenta os procedimentos relativos 
à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial (PNAE) ao transporte aéreo, 
no seu art. 9º, estabelece que a companhia aérea deve ser informada da condição especial do pas-
sageiro no momento que este realiza a compra da passagem, com antecedência mínima de 72 
(setenta e duas) horas para o PNAE que necessita de acompanhante, e com antecedência mínima 
de 48 (quarenta e oito) horas para o que necessita de outros tipos de assistência.

Vejamos:

“Art. 9º O operador aéreo, no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, deve ques-
tionar ao PNAE sobre a necessidade de acompanhante, ajudas técnicas, recursos de comunicação e 
outras assistências, independentemente do canal de comercialização utilizado.
§ 1º O PNAE deve informar ao operador aéreo as assistências especiais necessárias:
I - no momento da contratação do serviço de transporte aéreo, em resposta ao questionamento do 
operador aéreo;
II - com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas do horário previsto de partida do voo 
para o PNAE que necessita de acompanhante, nos termos do art. 27, ou da apresentação de docu-
mentos médicos, nos termos do art. 10; ou
III - com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas do horário previsto de partida do voo para 
o PNAE que necessita de outros tipos de assistência não mencionados no inciso II deste parágrafo.
§ 2º A ausência das informações sobre assistências especiais dentro dos prazos especificados neste 
artigo não deve inviabilizar o transporte do PNAE quando houver concordância do passageiro em 
ser transportado com as assistências que estiverem disponíveis, observado, ainda, o disposto no § 
2º do art. 2º.”

Analisando detidamente os autos, constata-se que a Companhia desconhecia a doença do au-
tor. A apesar de afirmar no documento de ID 23639766 que informou sua condição de saúde no ato da 
compra da passagem aérea, não há comprovação nos autos de tal alegação, logo, parte-se da premissa 
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de que ele, portador de uma grave doença, que exige, inclusive, assistência permanente de terceiros, 
não informou à companhia aérea acerca de sua enfermidade, embarcando no voo como se fosse um 
passageiro sem qualquer dificuldade ou necessidade especial.

Lado outro, conforme consta na Ficha de Atendimento Médico emitida no posto médico da Infrae-
ro (ID 23639761), o requerente sofreu 03 (três) crises convulsivas no voo do Rio de Janeiro para São Paulo, 
sendo atendido por uma médica que se encontrava na aeronave, e neste documento, o mesmo informou que 
não tomava as mediações havia 03 (três) meses, já que estavam em falta na rede pública, ou seja, além de 
ser portador de esquizofrenia, não fazia o tratamento adequado para o controle de sua enfermidade.

O fato é que, diante dessa situação, a apelante providenciou atendimento médico para o reque-
rente, encaminhando-o para o Hospital, onde foi atendido, medicado e liberado (ID 23639762), sendo 
que ao retornar para o aeroporto, sofreu nova crise convulsiva, por volta de 13 hs, e por isso não foi 
liberado para viajar pela equipe médica da Infraero que o atendeu no aeroporto de Congonhas (ID 
23639763), oportunidade em que a recorrente o encaminhou para um hotel.

Nesse mesmo dia, às 16:40 hs, fora feita nova avaliação pelo médico da própria LATAM e 
emitida a MEDIF – Ficha de Informações Médicas (ID 23639765) – onde declarou estar o autor apto a 
viajar, desde que devidamente medicado antes e durante o voo, porém, no dia seguinte, após embarcar 
no voo da Gol, teve novas crises convulsivas, precisando o avião fazer um pouco de emergência no 
aeroporto de Confins/BH.

Conforme informado na ficha de atendimento médico prestado no aeroporto de Confins/BH, o 
autor teve 05 (cinco) crises de epilepsia em pleno voo, mesmo utilizando as medicações fenobarbital e 
diazepan, conforme consta no documento ID 23639764, sendo novamente encaminhado para um Hospital. 

Nesse caso, a apelante ré não possui nenhuma obrigatoriedade em transportar um passageiro 
sem garantir sua segurança e dos demais passageiros transportados, conforme dispõe o art. 6º da 
Resolução 280 da ANAC.

Vejamos:

“Art. 6º O PNAE tem direito aos mesmos serviços que são prestados aos usuários em geral, porém 
em condições de atendimento prioritário, em todas as fases de sua viagem, inclusive com precedên-
cia aos passageiros frequentes, durante a vigência do contrato de transporte aéreo, observadas as 
suas necessidades especiais de atendimento, incluindo o acesso às informações e às instruções, às 
instalações aeroportuárias, às aeronaves e aos veículos à disposição dos demais passageiros do 
transporte aéreo.
§ 1º Pode haver restrições aos serviços prestados quando não houver condições para garantir a 
saúde e a segurança do PNAE ou dos demais passageiros, com base nas condições previstas em 
atos normativos da ANAC, no manual geral de operações ou nas especificações operativas do 
operador aéreo.”

Por isso é facultado ao transportador a avaliação das condições de saúde do passageiro com a 
necessidade especial, conforme disposto no artigo 10 da mencionada Resolução:

“Art. 10. Para fins de avaliação das condições a que se refere o § 1º do art. 6º, é facultado ao operador 
aéreo exigira apresentação de Formulário de Informações Médicas (MEDIF) ou outro documento 
médico com informações sobre as condições de saúde do PNAE que:
I - necessite viajar em maca ou incubadora;
II - necessite utilizar oxigênio ou outro equipamento médico; ou
III - apresente condições de saúde que possa resultar em risco para si ou para os demais passageiros 
ou necessidade de atenção médica extraordinária no caso de realização de viagem aérea.”

Acerca do transporte de pessoas, dispõem os arts. 738 e 739 do Código Civil, in verbis:
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“Art. 738. A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, cons-
tantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômo-
do ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo, ou dificultem ou impeçam a execução normal 
do serviço.
Parágrafo único. Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de nor-
mas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá eqüitativamente a indenização, na medida em que a 
vítima houver concorrido para a ocorrência do dano.
Art. 739. O transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos, 
ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem.”

Neste caso, conforme dito anteriormente, não há comprovação nos autos de que tenha o de-
mandante informado à Companhia a necessidade de assistência especial por ser portador de esquizo-
frenia, além do que, conforme relatórios médicos emitidos pelo próprio setor médico da Infraero, o 
autor sofreu diversas crises convulsivas, mesmo fazendo uso das medicações prescritas, necessárias 
para o controle da sua enfermidade, restando demonstrado que sua condição de saúde imprimia risco 
para si e para os demais passageiro.

A Companhia apelante agiu no regular exercício de direito quando recusou dar continuidade 
ao cumprimento do contrato de transporte nos termos originariamente pactuados, não havendo que 
se falar em qualquer ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

O STJ já reconheceu a inexistência de falha na prestação de serviços no caso em que a empre-
sa se recusa a transportar passageiro com condições de saúde especial.

Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO - ATRASO - PASSAGEIRO ENCAMINHADO AO SETOR MÉDICO DO 
AEROPORTO - EXCESSO DE ZELO. - A recusa da companhia aérea em transportar passageiro, para 
não o expor à risco de vida, não caracteriza a falha na prestação do serviço.
(STJ; REsp 879719/RS; Rel. Min. Humberto Gomes de Barros; J. em 09-08-2007; DJ 27-08-2007 p. 238)

Nesse sentido entende o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL - TRANSPORTE AÉREO DE 
PASSAGEIROS - PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ESPECIAL (PNAE) - 
AVALIAÇÃO DA EQUIPE MÉDICA DO OPERADOR AÉREO - AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES 
PARA GARANTIR A SAÚDE E A SEGURANÇA DO PNAE COM BASE NAS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS NO FORMULÁRIO MEDIF - NEGATIVA DE EMBARQUE - EXERCÍCIO REGU-
LAR DO DIREITO DA COMPANHIA AÉREA (RESOLUÇÃO Nº 280/2013 DA ANAC)- INDENI-
ZAÇÃO INDEVIDA. Segundo a Resolução nº 280/2013 da ANAC, pode haver restrições aos serviços 
prestados quando não houver condições para garantir a saúde e a segurança do PNAE ou dos demais 
passageiros, com base nas condições previstas em atos normativos da ANAC, no manual geral de ope-
rações ou nas especificações operativas do operador aéreo. A negativa de embarque de passageiro, cuja 
condição de saúde não pode ser garantida pela companhia aérea, não implica reconhecer a conduta 
ilícita da operadora e, tão pouco, a falha na prestação de seu serviço de transporte aéreo.
(TJ-MG - AC: 10000210767075001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 
11/08/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/08/2021)

Quanto à alegação de que permaneceu nas dependências do aeroporto como pedinte, até con-
seguir dinheiro para comprar uma passagem de ônibus para Ilhéus/BA, não restou comprovada nos 
autos, sequer fora colacionado aos autos o bilhete do ônibus, e nos termos do art. 373, inciso I do 
CPC/2015, não havendo nos autos prova suficiente dos fatos constitutivos do direito alegado, manter 
a sentença de improcedência é medida que se impõe.
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Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, 
mantendo incólume a sentença vergastada.

Majoro os honorários fixados na sentença em 5% (cinco por cento), com fulcro no art. 85, § 11º 
do NCPC, aplicando-se o art. 98, §3º do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0042434-06.2011.8.05.0001. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. Geder 
L.Rocha Gomes, Julgado em 05/04/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ACIDENTE OCOR-
RIDO DENTRO DO ESTABELECIMENTO DA RÉ. LÍQUIDO DERRAMADO 
NO CHÃO. QUEDA. LESÕES COMPROVADAS. DANO MORAL E MATERIAL. 
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cumpre destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema 
jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 
8.078, de 11 de setembro de 1990 – que por sua vez regulamenta o direito fundamental 
de proteção do consumidor – artigo 5º, inciso XXXII da Constituição Federal, tratan-
do-se de matéria de ordem pública e, portanto, inafastável pela vontade das partes.
2. No caso sub oculis, conforme já especificado, busca-se compreender se a empresa 
Ré, teve responsabilidade pelo acidente que ocorreu nas suas dependências, que cau-
sou lesões no consumidor.
3. A sentença proferida pelo Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva e con-
denou o estabelecimento comercial pelos danos sofridos por RAIMUNDO SANTOS.
4. Como se sabe, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, portanto, 
independe de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e 
apenas pode ser afastada se demonstrada a existência de uma das causas excludentes 
previstas no § 3º do mencionado artigo.
5. Comprovado o evento, o dano e o nexo de causalidade, deve o fornecedor, portanto, 
indenizar o consumidor, salvo se lograr demonstrar (e o ônus da prova é seu), a culpa 
exclusiva da vítima, sendo certo que a culpa concorrente mitiga sua responsabilidade.
6. Feitas essas considerações, conclui-se que a empresa Ré não logrou comprovar qual-
quer causa excludente ou mitigadora de sua responsabilidade. Não bastando a mera 
alegação de culpa de terceiros.
7. O estabelecimento comercial nas razões do seu apelo, pleiteia, ainda, que seja afas-
tada a condenação por dano moral, decorrente do acidente sofrido pelo autor ou subsi-
diariamente, que o montante fixado pelo juízo primevo seja reduzido.
8. Por sua vez, a parte autora, em sede de recurso adesivo, requer a majoração do valor 
estipulado na sentença primeva.
9. Na situação em análise, estamos diante de um acidente sofrido por um idoso, 
nas dependências de uns dos estabelecimentos da Ré, que demandou intervenção 
médica, restando claro a configuração de dano moral.
10. Uma vez reconhecida à existência do dano moral e o consequente direito à inde-
nização 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.
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11. Portanto, tendo em vista que o valor fixado a título de indenização por dano moral, 
encontra-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser manti-
do nos termos em que foi fixado na sentença primeva.
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº 0042434-
06.2011.8.05.0001, em que são apelante/apelado RAIMUNDO SANTOS e apelante/apelado BOM-
PREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cí-
vel do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E 
NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do 
voto do Relator.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recursos de apelação simultâneos interpostos por RAIMUN-
DO SANTOS e BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença proferida 
pelo juízo da 8ª Vara das Relações de Consumo, da Comarca de Salvador, que nos autos da Ação de 
Indenização por danos morais e materiais, ajuizada por RAIMUNDO SANTOS em face do BOM-
PREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA, que julgou parcialmente procedente os pleitos for-
mulados na exordial, nos seguintes termos:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para: I. CONDENAR a Ré a pagar à parte 
autora a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, acresci-
do de juros (desde a citação) e correção monetária (a partir do arbitramento); II. CONDENARa Ré a 
pagar à parte autora a quantia de R$ 65,63 (sessenta e cinco reais e sessenta e três centavos) a título 
de indenização por danos materiais, acrescido de juros (desde a citação) e correção monetária (desde 
o desembolso). Condeno, ainda, a acionada ao pagamento das custas processuais e honorários advo-
catícios que fixo 20% do valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, do NCPC e atendendo ao 
grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa e o 
trabalho realizado pelo advogado.”

Em suas razões recursais o apelante, BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS, argumen-
ta, em síntese, que a sentença, ao julgar parcialmente procedente os pedidos requeridos, merece ser 
reformada, tendo em vista que o incidente em apreço ocorreu única e exclusivamente por terceiros, 
que, juntamente com o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima, excluem qualquer 
responsabilidade da empresa Ré em se ver obrigada a indenizar.

Aduz ainda, que tendo em vista que não deu causa ao dano, não pode ser responsabilizada.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso para que sejam os pe-

didos constantes na exordial, julgados improcedentes ou de forma subsidiária, que seja minorado o 
valor arbitrado a título de danos morais.

Por sua vez, RAIMUNDO SANTOS em seu arrazoado recursal, argumenta que o dano moral 
se opera de forma in re ipsa e que deve ser majorado para se adequar a jurisprudência pátria.

Pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, visto que: “o dano moral fixado 
em sentença de 1º grau não atende a tríplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, 
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incapaz de compensar o dano vivenciado e inócuo na questão de elidir que tais fatos voltem a ser 
praticados pela parte Apelada, vem requerer a sua majoração para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 
reais), parâmetro adotado em larga escala pelo STJ em casos idênticos”.

Devidamente intimados, os apelados apresentaram contrarrazões, ocasião em que reiteraram 
os pleitos recursais.

Eis o que pode ser traçado, à conta do relatório dos autos, em obediência ao regramento 
do art. 489, inc. I c/c 931, ambos do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Se-
cretaria da Quinta Câmara Cível, salientando, por oportuno, que o presente recurso é passível de 
sustentação oral, nos termos do art. 937, inc. I, do Código de Ritos e art. 187, inc. I, do Regimento 
Interno deste Tribunal.

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, legitimi-
dade e interesse recursais, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impe-
ditivo ou extintivo do poder de recorrer, sendo forçoso a análise de ofício, conforme previsão expressa 
do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Versando olhares ao caso dos autos, presentes que estão os requisitos extrínsecos e intrínsecos 
de admissibilidade, imperioso conhecer dos Apelos manejados.

Da análise detida tem-se que: a) os recursos são próprios, porquanto interpostos contra senten-
ça, nos termos do art. 1009, do CPC; b) tempestivos, pois protocolados dentro do prazo de 15 (quinze) 
dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º; c) com o preparo devidamente realizado para o recurso da parte 
ré e dispensado para o recurso do consumidor em razão da concessão da justiça gratuita 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.40

In casu, verificada a presença dos 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. Do mérito recursal

Versam os presentes autos sobre recursos de apelação simultâneos interpostos por RAIMUN-
DO SANTOS e BOMPREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA em face da sentença proferida 
pelo juízo da 8ª Vara das Relações de Consumo, da Comarca de Salvador, que nos autos da Ação de 
Indenização por danos morais e materiais, ajuizada por RAIMUNDO SANTOS em face do BOM-
PREÇO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA, que julgou parcialmente procedente os pleitos formu-
lados na exordial.

2.1 Da Responsabilidade Civil na modalidade objetiva
40 Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.



459

REVISTA BAHIA FORENSE

Cumpre destacar que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico 
autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor – Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro 
de 1990 – que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor – artigo 5º, 
inciso XXXII da Constituição Federal, tratando-se de matéria de ordem pública e, portanto, inafastá-
vel pela vontade das partes.

Por relação de consumo, entende-se toda relação jurídico-obrigacional que vincula um con-
sumidor a um fornecedor, tendo como objeto o fornecimento de um produto ou a prestação de um 
serviço.

Os conceitos de consumidor e fornecedor são estabelecidos nos artigos 2º e 3º, respectivamen-
te, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviço como 
destinatário final.
Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, 
bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, 
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 
prestação de serviços.
[...]
§ 2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclu-
sive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações 
de caráter trabalhista.

Com relação ao conceito de destinatário final, Cláudia Lima Marques41: “destinatário final 
é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa jurídica ou física. [...] 
Parece-me que destinatário final é aquele destinatário fático e econômico do bem ou serviço, seja ele 
pessoa jurídica ou física. O destinatário final é o consumidor final, o que retira o bem do mercado ao 
adquiri-lo ou simplesmente utilizá-lo (destinatário final fático), aquele que coloca um fim na cadeia 
de produção (destinatário final econômico), e não aquele que utiliza o bem para continuar a produ-
zir, pois ele não é o consumidor final, ele está transformando o bem, utilizando o bem, incluindo o 
serviço contratado no seu, para oferecê-lo, por sua vez, ao seu cliente, seu consumidor, utilizando-o 
no seu serviço de construção, nos seus cálculos do preço, como insumo da sua produção”.

Sobre o conceito de consumidor, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, o 
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva42 assevera: “como cediço, quanto à caracterização da relação de 
consumo, consoante o art. 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utili-
za, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor. Desse modo, segundo a teo-
ria subjetiva ou finalista, adotada pela Segunda Seção desta Corte Superior, destinatário final é aquele 
que última a atividade econômica, isto é, que retira de circulação do mercado o bem ou o serviço para 
consumi-lo, suprindo uma necessidade ou satisfação própria. Por isso fala-se em destinatário final eco-
nômico (e não apenas fático) do bem ou serviço, haja vista que não basta ao consumidor ser adquirente 
ou usuário, mas deve haver o rompimento da cadeia econômica com o uso pessoal, a impedir, portanto, 
a reutilização dele no processo produtivo, seja na revenda, no uso profissional, na transformação por 
meio de beneficiamento ou montagem ou em outra forma indireta. A relação de consumo (consumidor 
final) não pode ser confundida com relação de insumo (consumidor intermediário).

De acordo com o art. 6º, inc. VIII do CDC, é um direito básico do consumidor a inversão do 

41 Comentários ao Código de Defesa do Consumidor [livro eletrônico] / Claudia Lima Marques, Antônio Herman V. Benjamin, Bruno Mira-
gem. -- 3. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

42 REsp 1785802/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 06/03/2019
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ônus da prova para facilitar a sua defesa. Porém, a inversão não é automática, mas facultada ao juiz 
quando presentes os requisitos legais da verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência do con-
sumidor para obtenção da prova.

In casu, o consumidor apelante/apelado figura como destinatário final da relação de consumo, 
uma vez que consome produtos vendidos pela empresa ré.

Com acerto decidiu o MM. Juízo primevo pela aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.
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 Noronha43 preleciona: “No sentido res-
trito 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 re-
paração dos danos causados por outrem”.

Destaca Sérgio Cavalieri Filho44 “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, 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 con-
duta humana que, violando dever jurídico originário, causa prejuízo a outrem é fonte geradora de 
responsabilidade civil”.

No caso sub oculis, conforme já especificado, busca-se compreender se a empresa Ré, teve 
responsabilidade pelo acidente que ocorreu nas suas dependências, que causou lesões no consumidor.

A sentença proferida pelo Juízo a quo reconheceu a responsabilidade objetiva e condenou o 
estabelecimento comercial pelos danos sofridos por RAIMUNDO SANTOS.

Como se sabe, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, portanto, independe 
de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e apenas pode ser afastada 
se demonstrada a existência de uma das causas excludentes previstas no § 3º do mencionado artigo.

Entretanto, cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, do dano e do nexo de causa-
lidade. Ressaltando-se que, em que pese ser presumidamente vulnerável, não há como se afastar do 
consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto aos fatos que alega, conforme disposto no 
artigo 373, I do Código de Processo Civil..

O episódio narrado na inicial se amolda ao conceito de fato do serviço. O autor da ação de 
origem afirma que fazia suas compras em um dos estabelecimentos da ré quando escorregou em uma 
poça de azeite e sofreu uma queda da própria altura, lesionando a cabeça.

Acostou aos autos relatório médico, perícia médica, fotografia e comprovante das compras no 
estabelecimento da Ré (id 22588222). Tais documentos demonstram a verossimilhança das alegações.

Por sua vez, a parte ré não conseguiu afastar a alegada falha na prestação do serviço, no senti-
do de manter seus corredores limpos, a revelar descumprimento no seu dever de segurança e cuidado, 
inerentes ao tipo de atividade fornecida. Por isso, responde objetivamente pelos danos que a prática da 
sua atividade possa gerar, nos termos do art. 14, § 3º, da Lei 8.078/90, não estando presente nenhuma 
das excludentes da responsabilidade civil.
43 NORONHA, Fernando. Direito das obrigações. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 431

44 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 2.
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Ademais, as provas produzidas corroboram as alegações da parte autora, razão pela qual, agiu 
com acerto o magistrado sentenciante ao reconhecer a responsabilidade do estabelecimento comercial 
pelo dano causado, valendo-se aqui de transcrição de parte da sentença primeva:

“A perícia médica de fl. 106/111 confirmou a lesão: “O autor fora somente lesionado no couro ca-
beludo onde foi submetido a cirurgia (sutura) e encaminhado para sua residência”. Consta, ainda, 
do laudo do expert que “não houve perda de consciência nem desorientação. O exame neurológico 
estava normal”.
E: “Não houve sinais de comprometimento encefálico nem da calota craniana. A tomografia compu-
tadorizada estava normal”.
O conjunto probatório, como um todo, portanto não deixam dúvidas da falha na prestação da serviço 
da ré, eis que por conta de liquido derramado no chão do seu estabelecimento comercial, provocou 
acidente no autor, que veio a escorregar no piso molhado, provocando-lhe lesão na cabeça”.

Incide, no caso, a regra do art. 14 CDC que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor, 
só elidida na hipótese de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. É a regra legal:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela repara-
ção dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, 
levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.
§ 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.
§ 4º A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa.”

Comprovado o evento, o dano e o nexo de causalidade, deve o fornecedor, portanto, indenizar 
o consumidor, salvo se lograr demonstrar (e o ônus da prova é seu), alguma excludente da responsa-
bilidade civil.

Feitas essas considerações, conclui-se que a empresa Ré não logrou comprovar qualquer causa 
excludente ou mitigadora de sua responsabilidade. Não bastando a mera alegação de culpa de terceiros.

No caso em tela houve violação do dever de cuidado, na medida em que o estabelecimento 
comercial não providenciou a adequada manutenção da limpeza no local, produzindo risco aos con-
sumidores, mormente os mais idosos. O estabelecimento comercial deve apresentar segurança a todo 
e qualquer consumidor.

Nesse sentido a jurisprudência já se manifestou, vejamos:

Responsabilidade Civil. Queda em supermercado. Responsabilidade objetiva. Fato do serviço. Fa-
lha do serviço caracterizada. Danos morais existentes. Majoração. 1. A relação entre as partes é 
de consumo, sendo a responsabilidade da ré objetiva nos termos do art. 14 CDC. 2. Não logrou a ré 
comprovar a culpa exclusiva da consumidora. 3. Consumidora que foi assistida somente por outros 
clientes, e não recebeu qualquer respaldo da ré. 4. Considerando que a primeira apelante sofreu 
incapacidade total temporária por período superior a 90 dias, eleva-se a indenização por danos 
morais para R$ 12.000,00. 5. Primeira apelação a que se dá provimento. Segunda apelação a que se 
nega provimento. (TJ-RJ - APL: 01886299120168190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS 
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RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de 
Publicação: 05/02/2021).

Responsabilidade Civil. Queda em supermercado. Responsabilidade objetiva. Inversão do ônus da pro-
va. Falha do serviço caracterizada. Danos morais existentes. Agravo retido e apelação desprovidos. 
1. O juiz é destinatário das provas, cabendo-lhe decidir quais são aquelas necessárias à formação do 
seu convencimento. Não cabe determinar a perda da prova. 2. A relação é de consumo. Portanto, nos 
termos do art. 14 CDC, é objetiva a responsabilidade do supermercado pelo fato do serviço. 3. Não há 
prova da culpa exclusiva ou concorrente da consumidora ou, ainda, culpa de terceiro. 4. Obrigação 
de indenizar a consumidora pelos danos morais sofridos. 5. Valor indenizatório adequado à extensão 
e duração da ofensa. 6. Honorários advocatícios na lide secundária que não merecem reparo. Mera 
aplicação do art. 85, § 6º., CPC. 7. Agravo retido e apelação a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 
00096019420118190210, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julga-
mento: 02/02/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. QUE-
DA EM SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDIMENSIONA-
MENTO DA SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. A decisão, fun-
damentada, analisou explicitamente a matéria debatida, sendo inviável a rediscussão em sede de 
embargos declaratórios. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão 
embargada, hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não podem ser acolhidos os presentes em-
bargos. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 70077534782, Quinta Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-
-RS - ED: 70077534782 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, 
Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/06/2018)

Portanto, irretocável a sentença de primeiro grau, no particular, que reconheceu a Responsa-
bilidade Civil Objetiva da Ré, devendo ser mantida em seus integrais termos.

2.2 Do dano moral

Irrefutável é a existência do fato, e que este causou danos à parte autora. Quanto ao nexo de 
causalidade, este também restou comprovado.

Desta forma, pode-se concluir que, presentes os requisitos configuradores da RESPONSABILIDA-
DE OBJETIVA, quais sejam o fato, o dano e o nexo de causalidade, estamos diante de um dano indenizável.

Logo, da análise conjunta dos elementos probatórios colacionados, o que se pode constatar é 
que o autor da ação originária conseguiu demonstrar a existência dos elementos ensejadores da res-
ponsabilidade civil do estabelecimento comercial, na modalidade objetiva.

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 mate-
rial, 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 obede-
cidas, sobrepondo-se a qualquer outra norma.
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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 Gomes45: “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 pri-
meiro 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, ponde-
rar 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 circuns-
tâncias 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”).

O estabelecimento comercial nas razões do seu apelo, pleiteia, ainda, que seja afastada a con-
denação por dano moral, decorrente do acidente sofrido pelo autor ou subsidiariamente, que o mon-
tante fixado pelo juízo primevo seja reduzido.

Por sua vez, a parte autora, em sede de recurso adesivo, requer a majoração do valor estipulado 
na sentença primeva, de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

O dano é o fato jurídico apto a desencadear a responsabilidade civil. Dessa forma, não há res-
ponsabilidade 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 responsa-
bilidade civil da Ré, na modalidade objetiva, 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 Mi-
nistra Nancy Andrighi46, 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 

45 GOMES, José Jairo. Responsabilidade civil e eticidade, p. 294.
46 STJ – Informativo nº 0513. Período: 6 de março de 2013. 3ª Turma – REsp 1.292.141-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi.
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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 de-
monstração 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”.

Sendo assim, 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 Pereira47 ensina que: “Quando se cuida do dano moral, o fulcro do con-
ceito 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 
caráter compensatório para a vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione prazeres como 
contrapartida do mal sofrido”.

Analisando o dano moral, Pontes de Miranda48, 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 ate-
nua, 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 senti-
mentos humanos desagradáveis como dor ou sofrimento”.

Com isso, não se exige a comprovação efetiva do dano moral, contudo sua configuração depen-
derá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos.

Nos dizeres de Flávio Tartuce49“Pelo bom senso, pela equidade e pelas máximas de experi-
ência, 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 acidente sofrido por um idoso, nas depen-
dências de uns dos estabelecimentos da Ré, que demandou intervenção médica, restando claro a 
configuração de dano moral.

Uma vez reconhecida à existência do dano moral e o consequente direito à indenização dele de-
corrente, 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 do Requerente.

A sentença do juízo primevo, fixou a indenização em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 
razão dos danos sofridos. O valor encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporciona-
lidade, em razão da gravidade da situação.

A respeito dos critérios a serem atendidos na fixação do valor do dano moral, veja-se o enten-
dimento do STJ:

47 In: RUI STOCO Tratado de Responsabilidade Civil 5ªed., São Paulo:Revista dos Tribunais, 2001, p. 1397
48 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.

49 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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“[...] 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 jurisprudên-
cia, 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 proporcio-
nalidade e razoabilidade.

Dessa forma, tem-se que a quantificação da indenização deverá ser arbitrada em valor sufi-
ciente a compensar o abalo sofrido pela vítima.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo nobre sentenciante a quo, se mostra 
razoável, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, diante da gravidade das lesões 
sofridas pelo autor.

Portanto, tendo em vista que o valor fixado a título de indenização por dano moral, encontra-
-se dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantido nos termos em que 
foi fixado na sentença primeva.

3. Dos honorários sucumbenciais

Vencida em uma demanda, a parte deve sujeitar-se ao pagamento de honorários sucumben-
ciais para o advogado da parte contrária, de modo que, sendo o estabelecimento comercial vencido no 
primeiro grau, acertado o decisum ao condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios em 20% 
(vinte 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. 8550, homenageando o trabalho realizado pela parte após a sentença.

 Segundo Humberto Dalla51: “A majoração de ofício também é uma grande novidade. Até a en-
trada 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 Nery52 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 

50 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 estabele-
cidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

51 Pinho, Humberto Dalla Bernardina de, Manual de direito processual civil contemporâneo / Humberto Dalla Bernardina de Pinho. – 2. ed. – 
São Paulo : Saraiva, Educação, 2020.

52 Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico] / Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. -- 3. ed. -- São Paulo : Thomson 
Reuters Brasil, 2018.
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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 ha-
verem 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 recebi-
mento de honorários em nome da pessoa jurídica [Coelho-Lamachia-Souza Neto-RibeiroFerreira. 
Conquistas da advocacia, p. 17]). V. coments. CPC 85 § 11.”

Em que pese o previsto no art. 85, §§1º e 1153, 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, tendo em vista que o juízo 
primevo fixou honorários no percentual máximo, deixo de majorar a sucumbência.

4. Conclusão

Ex vi positis e à luz dos dispositivos legais e jurisprudenciais concernentes à matéria, voto no 
sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS PRESENTES RECURSOS DE APE-
LAÇÃO, mantendo a sentença primeva em todos os seus termos.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0000534-18.2013.8.05.0019. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. 
José Soares Ferreira Aras Neto, Julgado em 08/02/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO PELO 
RITO COMUM. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENSINO SUPERIOR. AUSÊN-
CIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA FUNCIO-
NAMENTO DO CURSO FORA DO MUNICÍPIO SEDE DA FACULDADE. FE-
CHAMENTO DO CURSO NA CIDADE PÓLO. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
DANOS MATERIAIS E MORAIS EVIDENCIADOS. PLEITO DE REDUÇÃO 
DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESCABIMEN-
TO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RE-
CURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Trata-se de ação pelo rito comum, interposta pelos autores, ora apelados, requeren-
do a condenação da parte ré, ora apelante, ao reembolso das despesas a ele pagas, além 
de indenização por danos morais, vez que não conseguiram concluir o curso de Peda-
gogia que iniciaram junto com a apelante na cidade de Ibicoara/Ba, já que foi suspensa 
as aulas na cidade que originalmente iniciaram o curso e passaram a ser ministradas 
na cidade de Valença.
II – Apelante que se insurge pugnando que seja julgada improcedente a ação, ou, alter-
nativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.
III – Destarte, a instituição apelante não careou aos autos documentos suficientes a 

53 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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comprovar que tinha autorização para oportunizar, ainda que provisoriamente, que 
fossem desenvolvidas atividades fora da sua sede, nem tão pouco a parte autora teria 
ciência da mudança do curso para a cidade de Valença, deixando de colacionar qual-
quer documento que atestasse a efetiva ciência dos alunos, restando assim violado o 
inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual institui o dever de 
informação, consagrado pelo princípio da transparência.
IV – Falha na prestação do serviço. Dano moral caracterizado. Pleito de redução. Im-
possibilidade. Valor arbitrado dentro dos moldes da razoabilidade e proporcionalidade.
V – Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de apelação de Nº 0000534-
18.2013.8.05.0019 em que figuram como apelante a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ZACARIAS 
DE GOES VASCONCELOS e como apelados ALINE SILVA SANTANA CHAGAS E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, 
por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, 
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pela ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ZACA-

RIAS DE GOES VASCONCELOS em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Cível da co-
marca de Barra da Estiva/Ba, nos autos da ação pelo rito comum, proposta por ALINE SILVA SAN-
TANA CHAGAS E OUTROS, julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Isso posto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação ajuizada pelos Autores.
Condeno a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ZACARIAS DE GÓES VASCONCELOS — FAZAG ao 
pagamento a título de indenização pelos danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) a 
serem pagos individualmente a cada autor(a), devidamente corrigidos, e acrescido de juros legais de 
1% ao mês, a partir da data da presente sentença. Condeno a ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL ZACA-
RIAS DE GÓES VASCONCELOS — FAZAG na restituição dos valores das mensalidades que foram 
cobradas dos Autores, tudo, corrigido monetariamente e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da 
data de respectivo desembolso, a ser apurado em liquidação de sentença.
Condeno a Ré, também, nas custas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência que 
arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
P.R.I. Após obedecidos os demais trâmites legais de cumprimento/execução de sentença, dê-se BAIXA 
NA DISTRIBUIÇÃO e arquive-se.”

Em suas razões recursais alega o apelante que trata-se de ação pelo rito comum, interposta 
pelos autores, ora apelados, requerendo a condenação da parte ré, ora apelante, ao reembolso das des-
pesas a ele pagas, além de indenização por danos morais, vez que não conseguiram concluir o curso 
que iniciaram junto com a apelante na cidade de Ibicoara/Ba, já que foi suspensa as aulas na cidade 
que originalmente iniciaram o curso e passaram a ser ministradas na cidade de Valença.

Assevera a inexistência de conduta ilícita, pontuando que “a FAZAG oportunizou que os mes-
mos desenvolvessem provisoriamente algumas atividades complementares na cidade na qual residia. 
Neste sentido, cumpre informar que desde o início da relação contratual, a parte Autora tinha pleno 
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conhecimento de que a Faculdade FAZAG, a qual prestou processo seletivo, iria ministrar suas aulas 
na cidade de Valença-BA, sendo que sempre esteve ciente de que em determinado momento, teria que 
dar continuidade ao curso na sede, junto com os demais alunos da instituição.”

Destaca que disponibilizou, sem custo algum, o transporte necessário para que todos os alu-
nos chegassem à sede em Valença/BA, sendo que todos estão plenamente satisfeitos com o serviço 
prestado, e que em momento algum a FAZAG teve qualquer de seus cursos extintos ou em desacordo 
com a legislação vigente, estando o curso em questão, inclusive, devidamente reconhecido pelo MEC.

Salienta que, quando da publicação da Portaria n° 200, a qual suspendeu as atividades com-
plementares que eram ministradas em Ibicoara/BA, e passando exercer na sede localizada na cidade 
de Valença/BA, veiculou tal informação nos murais da Universidade, na rádio local, nos endereços 
eletrônicos, além de enviar comunicados a todos.

Afirma a inexistência de danos morais e materiais, vez que os danos alegadamente sofridos 
não foram comprovados.

Por fim, requer o provimento do presente recurso de apelação, a fim de que seja julgada impro-
cedente a demanda, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões, conforme certidão inserta no 
ID 21184578 – fl. 340.

Assim, examinados os autos, lancei o presente relatório, encaminhando-os à Secretaria da 
Segunda Câmara Cível, nos termos do art. 931, do CPC, para inclusão em pauta.

VOTO

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.
O cerne da questão orbita na possibilidade de reforma da sentença vergastada, objetivando que seja 

julgada improcedente a ação, ou, alternativamente, que seja reduzido o valor arbitrado a título de danos morais.
Trata-se de ação pelo rito comum, interposta pelos autores, ora apelados, requerendo a conde-

nação da parte ré, ora apelante, ao reembolso das despesas a ele pagas, além de indenização por danos 
morais, vez que não conseguiram concluir o curso de Pedagogia que iniciaram junto com a apelante 
na cidade de Ibicoara/Ba, já que foi suspensa as aulas na cidade que originalmente iniciaram o curso 
e passaram a ser ministradas na cidade de Valença.

De início, imperioso ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes se encontra 
sob a regência das normas constantes do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na con-
cepção de relação de consumo, nos termos do artigo 2º e 3º do referido Código, conforme jurispru-
dência pacífica do Supremo Tribunal Federal:

“APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SU-
PERIOR. CONDUTA INCOMPATÍVEL DO COORDENADOR DO CURSO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS DA 
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC. Comprovada 
conduta incompatível por parte de coordenador de curso de instituição de ensino superior ao se referir de 
forma a repercutir na imagem da autora, tem-se configurado dano moral a ser indenizado. Contudo, no 
seu arbitramento, impõe-se ao julgador observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, 
sob pena de enriquecimento ilícito como no caso em julgamento, o valor arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) merece ser mantido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ADEQUADO AO CASO. MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS IMPROVIDOS.” (TJ-BA - APL: 00138607020118050001, Relator: 
JOSE OLEGARIO MONCAO CALDAS, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/10/2019)

Demais, cumpre consignar que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabili-
dade objetiva do fornecedor diante de eventuais danos decorrentes dos defeitos relativos às prestações 
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de serviços, conforme se infere do teor do seu artigo 14, in verbis:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela repara-
ção dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 
por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Além disso, o mesmo Diploma Legal estabelece o direito do consumidor à reparação dos da-
nos patrimoniais e morais, especificamente no inciso VI, além da facilitação da sua defesa, conforme 
o inciso VIII, ambos do artigo 6º:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
(...)
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, 
no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficien-
te, segundo as regras ordinárias de experiências;”

Assim, demonstrado o dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe reconhecer o direito 
do consumidor à indenização.

Com efeito, cumpre consignar a competência privativa da União para legislar sobre Diretrizes 
e Bases da Educação, nos termos do art. 22, XXIV da Constituição Federal, tal qual, a Lei nº 9.394/96, 
enquanto intervenção estatal nos serviços educacionais prestados por instituição particulares de ensino.

Da análise minudente dos autos, notadamente a Portaria nº 200/12 da Secretaria de Regulação 
de Ensino Superior – SERES, verifica-se a determinação da suspensão dos cursos nas modalidades 
presencial e a distância que estivessem sendo ministrada na sede da cidade de Valença/Ba.

Destarte, a instituição apelante não careou aos autos documentos suficientes a comprovar que 
tinha autorização para oportunizar, ainda que provisoriamente, que fossem desenvolvidas atividades 
fora da sua sede, nem tão pouco a parte autora teria ciência da mudança do curso para a cidade de Va-
lença, deixando de colacionar qualquer documento que atestasse a efetiva ciência dos alunos, restando 
assim violado o inciso III do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, o qual institui o dever de 
informação, consagrado pelo princípio da transparência.

Assim sendo, evidencia-se o inadimplemento contratual diante da falha no serviço prestado, 
notadamente pela transferência abrupta da cidade onde era lecionado o curso de Pedagogia inicial-
mente cursado pelos apelados, devendo o apelante ser responsabilizado também pelos danos morais 
provocados, sendo certo que, no caso concreto, restou comprovado que a recorrida experimentou 
transtornos que superam mero aborrecimento.

Nesse sentido e em caso idêntico, assim se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. EN-
SINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA FUN-
CIONAMENTO DO CURSO FORA DO MUNICÍPIO SEDE DA FACULDADE. FECHAMENTO DO 
CURSO NA CIDADE PÓLO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS EVI-
DENCIADOS. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Está evidenciado o inadimplemento contratual, diante 
do vício na prestação do serviço, consistente na transferência abrupta da cidade onde era lecionado 
o curso de pedagogia, ante a inexistência de autorização do MEC para que a instituição acionada 
promovesse aulas fora do município de sua sede. Assim, é fato que o inadimplemento objetivo do con-
trato exsurge inequivocamente da prestação deficiente do serviço, devendo responder a instituição 
de ensino também pelos danos morais provocados. Todo o tempo e esforço empreendido pela aluna 
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com vistas a alcançar seu objetivo de aperfeiçoamento intelectual e, sobretudo, pela melhoria da sua 
carreira profissional foram irrefutavelmente perdidos ante a impossibilidade de conclusão do curso 
na cidade que efetuou matrícula, causando-lhe angústia e sofrimento, pois foi transferida para uma 
cidade mais de 300 Km distante, sem que a instituição de ensino lhe tenha prestado qualquer auxílio, 
o que justifica a condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por dano moral. 
Durante o período que funcionou na cidade de Ituaçu os serviços foram efetivamente prestados, deles 
usufruindo a parte autora, que sem dúvida – e de alguma forma – auferiu conhecimento, incrementou 
e aperfeiçoou sua capacidade técnica. Sob este prisma, a devolução da integralidade dos valores 
pagos poderia resultar em enriquecimento indevido da autora da ação, pretensão que não conta com 
a previsão do ordenamento jurídico pátrio, diante da vedação ao enriquecimento sem causa prevista 
no art. 884 do Código Civil.” (Classe: Apelação, Número do Processo: 0000008-60.2014.8.05.0134, 
Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 30/10/2017 )

Por derradeiro, no que tange ao pleito de redução do valor arbitrado a título de danos morais, 
entendo que este não merece acolhimento, vez que arbitrados dentro dos moldes da razoabilidade e 
proporcionalidade.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro a verba honorária para o percentual de 16% 
(dezesseis por cento), sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELA-
ÇÃO, mantendo a sentença pelos seus próprios termos.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8000484-95.2021.8.05.0172. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. 
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 02/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATENDIMENTO EM ESTABE-
LECIMENTO BANCÁRIO. CLIENTE ACOMPANHADO DE ADVOGADO. LIMI-
TAÇÃO DO NÚMERO DE PESSOAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PANDEMIA 
DECORRENTE DA COVID-19. NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS 
PARA DIMINUIR O CONTÁGIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SEN-
TENÇA CONFIRMADA.
1 – O objeto recursal gira em torno do reconhecimento do alegado fato ilícito que teria 
sido cometido pelos prepostos da parte Apelada, ao impedir o acesso da Apelante ao 
estabelecimento bancário no mesmo momento que suas clientes.
2 - Não se desconhece ser imperiosa a observância das prerrogativas do advogado 
previstas na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Contudo, como bem observou 
o Juízo de origem, à época do fato objeto da presente ação, o Brasil enfrentava uma 
grave crise sanitária decorrente da pandemia provocada pela COVID-19. Com efeito, 
colhendo-se dados em reportagem da época do fato em apreço (setembro de 2020), 
o Estado da Bahia chegava ao número absurdo de mais de 6.000 (seis mil) mortos 
(https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/09/19/bahia-tem-2191-novos-casos-de-co-
vid-19-nas-ultimas-24-horas.ghtml).
3 - Embora não se possa perder de vista a necessidade de observância das prerroga-
tivas da classe dos advogados, também devem ser observadas as disposições das leis 
estaduais e municipais que, à época, estabeleceram medidas para reduzir o impacto da 
pandemia de COVID-19. Desse modo, como bem destacou a sentença recorrida, não 
há ilicitude no fato de a parte Apelada ter limitado o número de pessoas a ser atendido 
no seu estabelecimento bancário, não sendo tal atitude, portanto, passível de configu-
ração de dano moral indenizável, ainda mais no contexto da pandemia.
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4 – RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO, que tem como 
Apelante MARINEIDE MOTA RODRIGUES, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 
Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri, que julgou im-
procedentes os pedidos formulados pela parte Autora, nos autos da Ação Indenizatória movida contra 
o BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível em NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

RELATÓRIO

MARINEIDE MOTA RODRIGUES interpõe RECURSO DE APELAÇÃO contra a sen-
tença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comar-
ca de Mucuri, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados nos autos da Ação Indeniza-
tória movida contra o BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado.

Adoto, como parte integrante deste, o relatório constante da sentença (ID 30972138), a saber:

“Vistos, etc.
MARINEIDE MOTA RODRIGUES ajuizou ação indenizatória de dano moral em face de BANCO 
BRADESCO S/A, alegando, em síntese, que em 02/09/2020 se dirigiu até a agência bancária da reque-
rida juntamente com três clientes, a fim de que pudesse acompanha-lo no recebimento do benefício 
previdenciário. Contudo, aduz que não foi permitida a sua entrada na agência para acompanhar seus 
clientes, vez que o funcionário do requerido a informou que só poderia entrar uma pessoa de cada vez 
por conta da pandemia. Sustenta que, por ser advogada e estando em acompanhamento de seus clien-
tes, é indispensável a sua presença no ato de primeiro recebimento do benefício previdenciário. Afir-
ma que se viu obrigada a acionar a polícia, e que mesmo com a intervenção e negociação da polícia 
militar, o gerente da instituição não permitiu a sua entrada. Por tais motivos requer seja o requerido 
condenado a pagar uma indenização a títulos de danos morais. Juntou documentos.
Deferida a gratuidade judiciária (ID 99178737).
Citado, o requerido apresentou contestação. Preliminarmente impugnou a gratuidade de justiça defe-
rida a autora e inépcia da inicial. No mérito, alegou ter agido em consonância com os Decretos mu-
nicipais e estaduais, onde estatuiu medidas sanitárias a serem adotadas em decorrência da pandemia 
do novo coronavírus (Covid 19). Rechaçou os danos morais, ao final, pugnou pela improcedência da 
ação. Juntou documentos.
Réplica (ID 109269524).
É o relatório.”

Na parte dispositiva, a sentença estabelece o seguinte:

“Antes o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais.
Condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo 
em 10% sobre o valor da causa, observando-se os benefícios da assistência judiciária.
Concluídas as providências, arquivem-se os autos com as baixas de praxe.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Inconformada, a parte Autora interpõe Recurso de Apelação (ID 30972142), onde defende a 
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reforma da sentença sob os seguintes argumentos: a) que, na qualidade de advogada, foi impedida 
de acompanhar suas clientes nas dependências da agência bancária da parte Apelada. Aduz que “é 
conhecido por todos, a indispensabilidade do acompanhamento de Advogados no ato do primeiro 
recebimento do benefício previdenciário, pois o mesmo é um comportamento rotineiro e comum em 
nosso país, contudo, os funcionários daquela agência criaram um verdadeiro alvoroço para impedir 
a Apelante de exercer sua profissão com liberdade e isonomia.” b) que foi impedida de exercer a sua 
prerrogativa consagrada no Estatuto da Advocacia; c) que a sentença foi proferida sem a análise de 
todas as provas, em especial aquelas que demonstravam estar a agência praticamente vazia, o que 
afastaria a alegação do suposto risco decorrente da pandemia; d) que a situação vivenciada não pode 
ser confundido como ato da vida comum e mero aborrecimento.

Ante as razões acima, postula a parte Apelante que “seja recebido o recurso conhecido e no 
mérito, lhe seja dado total provimento para reformar in totum a sentença a fim do pedido seja jul-
gado procedente os pedidos Autorais, quais sejam; I) Condenando o Apelado ao pagamento de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais) a títulos de danos morais, com juros e correções monetárias a partir da 
data do evento danoso e ainda honorários de sucumbência; II) Ou na hipótese de o valor parecer 
exorbitante aos Doutos desembargadores, pleiteia a condenação do Apelado em danos morais em 
quantum reduzido a luz da consciência de Vossas Excelências;”

Oportunizado o contraditório, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 
30972146), onde defende a confirmação da sentença.

VOTO

1. Da admissibilidade do recurso.

O recurso ataca os fundamentos da sentença, mostra-se tempestivo e está dispensado de pre-
paro, em razão de a Apelante ser beneficiária da gratuidade da justiça. Assim, presentes os requisitos 
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Mérito.

Conforme relatado, MARINEIDE MOTA RODRIGUES interpõe RECURSO DE APELA-
ÇÃO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Co-
merciais da Comarca de Mucuri, que julgou improcedentes os pedidos por ela formulados nos autos 
da Ação Indenizatória movida contra o BANCO BRADESCO S/A, ora Apelado.

O objeto recursal gira em torno do reconhecimento do alegado fato ilícito que teria sido come-
tido pelos prepostos da parte Apelada, ao impedir o acesso da Apelante ao estabelecimento bancário 
no mesmo momento que suas clientes.

De um lado a tese sustentada pela Apelante, no sentido de que, na qualidade de advogada, ao 
ser impedida de acompanhar suas clientes para o recebimento do benefício previdenciário, teve viola-
do o seu direito de exercer, de forma plena, a prerrogativa decorrente do exercício da função.

Por sua vez, a parte Apelada defende que o impedimento de acesso da Apelante, juntamente 
com suas clientes, se deu por medida de segurança, em obediência às regras sanitárias, com a finali-
dade de evitar aglomeração dentro da agência bancária.

De logo destaco que não se desconhece ser imperiosa a observância das prerrogativas do ad-
vogado previstas na Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). Contudo, como bem observou o Juízo 
de origem, à época do fato objeto da presente ação, o Brasil enfrentava uma grave crise sanitária de-
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corrente da pandemia provocada pela COVID-19. Com efeito, colhendo-se dados em reportagem da 
época do fato em apreço (setembro de 2020), o Estado da Bahia chegava ao número absurdo de mais 
de 6.000 (seis mil) mortos (https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/09/19/bahia-tem-2191-novos-
-casos-de-covid-19-nas-ultimas-24-horas.ghtml).

Desse modo, adotava-se à época todas as medidas que pudessem, de algum modo, diminuir o 
crescente contágio, sendo uma delas o impedimento de aglomeração, medida imposta, inclusive, pelo 
próprio poder público.

Não é demais ressaltar que esta própria Corte de Justiça, à época dos fatos, prorrogara o regime de 
teletrabalho em razão da persistência da situação de emergência, conforme Decreto Judiciário nº 570/2020.

Assim, embora não se possa perder de vista a necessidade de observância das prerrogativas da 
classe dos advogados, também devem ser observadas as disposições das leis estaduais e municipais 
que, à época, estabeleceram medidas para reduzir o impacto da pandemia de COVID-19.

Desse modo, como bem destacou a sentença recorrida, não há ilicitude no fato de a parte 
Apelada ter limitado o número de pessoas a ser atendido no seu estabelecimento bancário, não 
sendo tal atitude, portanto, passível de configuração de dano moral indenizável, ainda mais no 
contexto da pandemia.

3. Da conclusão.

Diante do exposto, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.
Honorários sucumbenciais majorados em mais 2% (dois por cento), em observância à regra 

disposta no artigo 85, § 11, do CPC, cuja exigência fica suspensa em razão de a Apelante ser benefi-
ciária da gratuidade da justiça.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 8005093-18.2022.8.05.0001. Segunda Câmara Cível. Relator: Des. 
Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Julgado em 19/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 
CUMULADA COM PEDIDO DE DANO MORAL. PRELIMINAR. CARÊNCIA 
DE AÇÃO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. PRELIMINAR 
PREJUDICADA. MÉRITO. UBER. DESCREDENCIAMENTO. CARTEIRA DE 
HABILITAÇÃO VENCIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. LUCROS CESSANTES. CA-
BIMENTO. DANO MORAL ARBITRADO NO IMPORTE DE R$6.000,00 (SEIS 
MIL REAIS). MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRA-
DOS EM DISSONÂNCIA COM O QUANTO DISCIPLINA O ARTIGO 85, § 2º, DO 
CPC. REFORMA NESSE PONTO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1 – A preliminar de carência de ação por inexistência de interesse de agir confunde-se 
com o próprio mérito recursal, devendo ser com este analisada. 
2 – Embora não se desconheça que deve ser observado o direito de a parte Apelante, quan-
do da feitura dos seus contratos, credenciar ou não motoristas em sua plataforma, utilizan-
do-se de critérios por ela então definidos, não é essa a discussão que importa ser tratada no 
presente feito, pois, vale destacar, o que está em exame é o fato de um parceiro da UBER, 
credenciado desde o ano de 2017, ser afastado de suas atividades sob um argumento com-
pletamente equivocado, na medida em que demonstrado que o Apelado ainda se encontra-
va dentro do prazo legal para efetivar a renovação da sua carteira de habitação.
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3 – Na forma do quanto disciplina o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes, 
no caso dos autos, devem corresponder ao que efetivamente a parte Apelante deixou de 
receber, restando descabido limitar-se ao período de 7 (sete) dias.
4 – Embora nem todo abalo psíquico ou perturbação emocional possa configurar o 
dano moral, no caso dos autos os transtornos causados pela decisão da parte Apelante 
causaram impactos na vida do Apelado que não podem ser considerados como simples 
aborrecimento, na medida em que, por conta da rescisão do contrato, ficou privado de 
sua fonte de renda, com reflexo imediato no sustento dele e da família, motivo bas-
tante para justificar a condenação ao pagamento do dano moral. Quanto ao valor da 
indenização, também não merece reforma a sentença. No caso, a quantia arbitrada em 
R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, não se afigura irrazoável e despro-
porcional à extensão do dano, tampouco é capaz de gerar enriquecimento do ofendido 
ou abalo econômico ao ofensor, bem como é suficiente para atender ao caráter pedagó-
gico e compensatório a que se destina.
5 - Considerando que se trata de feito julgado de forma antecipada pelo Juízo de ori-
gem, tendo o patrono da parte Apelante se limitado à apresentação da peça inicial e 
de réplica à contestação, verifica-se que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
valor da condenação mostra-se mais adequado ao pagamento da verba sucumbencial e 
à regra constante do artigo 85, § 2º, do CPC.
6 – PRELIMINAR PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO, que tem como 
Apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, interposto contra a sentença proferida pelo 
Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos for-
mulados pelo Autor, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização 
por Danos Morais, em que figura como Apelado ADEMARIO PEREIRA SOBRAL.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em DECLARAR 
PREJUDICADA A PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO e, no mérito, DAR PROVIMENTO 
EM PARTE AO RECURSO DE APELAÇÃO, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

RELATÓRIO

UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA interpõe RECURSO DE APELAÇÃO contra 
a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que julgou pro-
cedentes os pedidos formulados pelo Autor, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com 
Pedido de Indenização por Danos Morais.

Adoto, como parte integrante deste, o relatório constante da sentença (ID 30595710), a saber:

“Vistos etc.
ADEMARIO PEREIRA SOBRAL ajuizou ação indenizatória c/c obrigação de fazer, em face de UBER 
DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, alegando, em resumo, que há muitos anos se cadastrou no aplica-
tivo réu já tendo realizado mais de 12.260 corridas. No entanto, no dia 4 de janeiro do ano em curso 
(2021), ao realizar uma viagem saindo do bairro da Fazenda Grande do Retiro, com destino Lauro 
de Freitas, a usuária pediu ao motorista que realizasse uma parada no ponto do extra na paralela, 
momento em que o mesmo informou que a mesma solicitasse a parada diretamente pelo aplicativo.
Após a alteração no aplicativo a usuária observou que o valor da corrida foi alterado e indagou ao 
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motorista o motivo, sendo lhe informado que a alteração do valor se deu após o pedido e que é a pla-
taforma da Uber que faz o acréscimo no valor, sendo requerido ao autor aguardasse enquanto falava 
com uma terceira pessoa pelo telefone celular.
Ato contínuo um indivíduo chegou em outro veículo, foi em direção ao motorista e desferiu um tapa 
no rosto do mesmo quebrando o seu cordão, o chamando de nego safado, sob a alegação que o autor 
queria lesar a mulher de um homem.
Inconformado entrou em contato com a ré informando o constrangimento e a lesão sofrida e em se-
guida dirigiu-se à delegacia para formalizar a ocorrência.
No entanto, sem qualquer notificação prévia foi descadastrado do aplicativo sem saber a real motiva-
ção e sem que lhe tenha sido dado o direito de resposta e na busca de informações lhe foi informado 
“que houve uma divergência da política e que ficaria em análise bloqueado por 48hs”.
Nesses termos, requereu concessão de medida liminar e ao final procedência dos pedidos, com a con-
denação da ré ao pagamento de lucros cessantes, no valor da sua média semanal, ou mensal, ou ainda 
por uma média aritmética em relação aos meses que trabalhou, ou ainda com base nos meses em que 
trabalhou, bem como em danos morais, no importe de R$ 50.000,00. Anexou documentos.
A liminar foi indeferida (ID 177187374).
Citada, a ré apresentou defesa (ID 181368082), alegando, inicialmente, as preliminares de carência 
de ação e ausência de interesse processual, bem como impugnação ao benefício da gratuidade. No 
mérito, diz em resumo que para utilizar o aplicativo, o usuário ou motorista parceiro, devem ser res-
peitada uma série de requisitos junto a plataforma, bem como Políticas e Regras que devem ser res-
peitadas para que os motoristas parceiros continuem a utilizar o aplicativo para se conectar com seus 
passageiros. Dentre os requisitos de manutenção, está a exigência de manter uma avaliação média, 
conferida pelos usuários, acima da média mínima estabelecida pela Uber, sendo os procedimentos e 
requisitos de conhecimento dos motoristas parceiros, conforme Termos e Condições de Uso por eles 
anuídos quando do cadastro para utilização dos serviços e disponibilizados em sítio eletrônico. Diz 
que, no caso dos autos, constatou que a Carteira Nacional de Motorista (CNH) do motorista se encon-
tra vencida desde 16//11//2021, documento colacionado pelo próprio autor e diante da verificação da 
inconsistência no documento de identificação apresentado pelo motorista independente, seguindo o 
procedimento de segurança, optou por manter a conta do autor suspensa, com a intenção de manter a 
qualidade e a segurança dos usuários da plataforma. Ao final, insurge-se em face da responsabilidade 
civil, requerendo a improcedência dos pedidos. Anexou documentos. 
Em réplica – (ID 181832374), defende o autor que a sua carteira de motorista não estava vencida, vez 
que teve o seu prazo prorrogado pela resolução CONTRAN 864/2021.
As partes foram instadas a produzir provas (ID 184121106), ao que requereu o réu o julgamento ante-
cipado da lide, enquanto o autor quedou-se inerte (ID 187641114).
O feito foi saneado (ID 193140019), rejeitando-se as preliminares.
Vieram-me os autos conclusos. DECIDO.”

Na parte dispositiva, a sentença estabelece o seguinte:

“Ante o exposto, configurados os elementos previstos nos art.186 e 927, do Código Civil e mais que dos 
autos consta, na forma do art.487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedentes os pedidos para:
1. Condenar a ré em lucros cessantes referente ao período compreendido entre a data do bloqueio/
cancelamento do autor e a data de sua reintegração, para tanto, em liquidação de sentença, deve ser 
considerada a média mensal dos rendimentos auferidos pelo autor nos últimos 6 meses anteriores 
ao descredenciamento, que deverá ser acrescido de juros simples e atualização monetária a partir 
do efetivo prejuízo (súmula 43, STJ), deduzindo-se o percentual de 30% (trinta por cento), a título de 
despesas administrativas/operacionais/impostos.
2. Condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil 
reais), que deverá ser acrescido de juros simples a partir da citação e atualização monetária a partir 
desta sentença (súmulas 54 e 362 do STJ).
3. Por fim, deve a ré ser condenada a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes 
que arbitro em 20%, do valor da condenação.
Nesses termos, reconsidero a decisão anterior e, na forma do art.300 e ss, do CPC, defiro a tutela de 
urgência pretendida, ao tempo que determino à ré a reintegração do autor, em sua plataforma, no 
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prazo de 5 dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.”

A parte Acionada opôs Embargos de Declaração em razão de suposto vício de omissão (ID 
30595714), que foram rejeitados pela decisão constante do ID 30595717.

Inconformada, a parte Acionada interpõe Recurso de Apelação (ID 30595728), onde defende 
a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: a) preliminarmente, que seja reconhecida a ca-
rência de ação da parte Apelada, por falta de interesse de agir, aduzindo nesse sentido que “O con-
trato firmado entre Uber e motoristas independente pode ser suspenso a qualquer tempo, por ambas 
as partes, não havendo óbice legal para tanto, sob pena de violação do princípio da autonomia da 
vontade e da liberdade contratual, nos termos do que dispõe o artigo 421 do Código Civil”; b) em 
relação ao mérito, destaca que “inexiste qualquer ilícito na conduta da Uber, mas tão somente o 
exercício regular de um direito, inclusive previsto nos Termos e Condições da plataforma, sendo uma 
das excludentes de ilicitude previstas no art. 188, I do Código Civil.” Defende, assim, que não pode 
ser compelida a reativar a conta do Apelado, nem mesmo a indenizá-lo, em respeito ao princípio da 
liberdade contratual; c) dada a natureza da relação mantida entre os litigantes, resta impossibilitada 
a condenação em lucros cessantes, pois não há como se atestar que o motorista utilizaria o aplicativo 
nos mesmos moldes que nos meses anteriores; d) que na hipótese de o Colegiado entender pela manu-
tenção do pedido de lucros cessantes, sejam estes apurados nos termos pactuados no contrato firmado 
entre os litigantes, limitando-se tal apuração ao período de 7 (sete) dias, que se referem ao tempo do 
aviso prévio, na forma do quanto estabelece a cláusula 12.2, alínea “a”, do contrato; e) que a resilição 
do contrato caracteriza-se como mero dissabor, não sendo passível de implicação no reconhecimento 
de dano moral; f) que o valor da indenização foi arbitrado em desobediência aos princípios da razo-
abilidade e proporcionalidade; g) que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em dissonância 
com o quanto estabelece o artigo 85, § 2º, caput, do CPC.

Oportunizado o contraditório, a parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso (ID 
30571122), onde defende a confirmação da sentença.

VOTO

1. Da admissibilidade do recurso.

O recurso ataca os fundamentos da sentença, mostra-se tempestivo e está regularmente prepa-
rado. Assim, presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Preliminar. Carência de ação. Preliminar que se confunde com o próprio mérito re-
cursal. Prejudicada.

A parte Apelante, preliminarmente, requer que seja reconhecida a carência de ação da parte 
Apelada, por falta de interesse de agir, aduzindo, nesse sentido, que “O contrato firmado entre Uber 
e motoristas independentes pode ser suspenso a qualquer tempo, por ambas as partes, não havendo 
óbice legal para tanto, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade e da liberdade con-
tratual, nos termos do que dispõe o artigo 421 do Código Civil”.

Como se pode verificar essa questão também é objeto do mérito recursal, na medida em que 
a parte Apelante defende que “inexiste qualquer ilícito na conduta da Uber, mas tão somente o exer-
cício regular de um direito, inclusive previsto nos Termos e Condições da plataforma, sendo uma 
das excludentes de ilicitude previstas no art. 188, I do Código Civil.” Defende, assim, que não pode 
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ser compelida a reativar a conta do Apelado, nem mesmo a indenizá-lo, em respeito ao princípio da 
liberdade contratual.

Desse modo, resta prejudicado o exame da preliminar suscitada, pois a questão relativa ao 
princípio da autonomia da vontade e da liberdade contratual já está inserida na discussão do mérito 
do próprio recurso.

3. Mérito.

3.1 Da Rescisão contratual.

Do exame dos autos, verifica-se que resta incontroverso que a parte Apelada mantém com a 
parte Apelante uma conta de motorista independente desde o ano de 2017.

A parte Apelante rescindiu o contrato com a parte Apelada sob o argumento de que a Carteira 
Nacional de Motorista (CNH) desta estaria vencida desde a data de 16/11/2021.

A sentença afasta essa argumentação destacando que, em conformidade com a Resolução CON-
TRAN, fora prorrogado o prazo para renovação da Carteira Nacional de Habilitação, sendo que os 
documentos vencidos, na data em destaque, ou seja, 16/11/2021, poderiam ser renovados até 30/11/2022.

Com efeito, a Deliberação CONTRAN nº 230, de 22 de julho de 2021, em razão da necessi-
dade de adoção de medidas de enfrentamento da pandemia decorrente da COVID-19, dispõe que as 
habitações vencidas na data em questão, poderão ser renovadas até 30 de novembro de 2022, como 
bem observou a sentença.

Em seu recurso, a parte Apelante não enfrenta essa questão, limitando-se a argumentar que 
deve prevalecer a liberdade contratual, aduzindo que a decisão de rescindir o contrato advém do mero 
exercício regular de direito por parte da UBER.

Não obstante a autonomia de vontade nos contratos privados e a necessidade de manter a 
qualidade dos serviços prestados deva ser respeitada, no caso dos autos, o motivo trazido pela parte 
Apelante não merece ser acolhido.

Com efeito, embora não se desconheça que deve ser observado o direito de a parte Apelante, 
quando da feitura dos seus contratos, credenciar ou não motoristas em sua plataforma, utilizando-se 
de critérios por ela então definidos, não é essa a discussão que importa ser tratada no presente 
feito, pois, vale destacar, o que está em exame é o fato de um parceiro da UBER, credenciado desde 
o ano de 2017, ser afastado de suas atividades sob um argumento completamente equivocado, na 
medida em que demonstrado que o Apelado ainda se encontrava dentro do prazo legal para efetivar a 
renovação da sua carteira de habitação.

Desse modo, não tendo a parte Apelante se desincumbido do seu ônus probatório, conside-
rando-se ainda a prevalência do princípio da boa-fé nas relações contratuais, demonstrado está que o 
descredenciamento do Apelante se deu de forma imotivada.

Assim, irretocável a sentença, que está em conformidade com precedentes dessa Corte de 
Justiça. Vejamos:

“APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. INTERMEDIAÇÃO DIGI-
TAL DE TRANSPORTE REMUNERADO PRIVADO E INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR 
APLICATIVO. UBER. ECONOMIA COMPARTILHADA (SHARING ECONOMY). REINTE-
GRAÇÃO DE MOTORISTA DESCADASTRADO. CONTRADITÓRIO E BOA-FÉ OBJETIVA. 
AUTONOMIA PRIVADA. DELIMITAÇÃO DAS POLÍTICAS DE USO DA PLATAFORMA. LU-
CROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



478

REVISTA BAHIA FORENSE

1. A livre iniciativa, fundamento da República e alicerce da ordem econômica (art. 1º, IV e 170, caput 
da CF), enseja a possibilidade de a plataforma digital que intermedeia o serviço de transporte entre 
motoristas que atuam como empreendedores individuais e usuários definir as regras de utilização do 
seu sistema, estabelecendo parâmetros destinados à manutenção de determinado padrão de qualida-
de, o que se alinha à liberdade contratual, que é regra nas relações civis.
3. Essa prerrogativa não anula a necessidade de observância do contraditório e da boa-fé objetiva 
por parte da plataforma, que deve implementar, como regra, a comunicação clara do infrator dos 
termos de uso antes da implementação da medida mais drástica de descadastramento, sendo viável 
inclusive a implementação de suspensões temporárias nesse interregno.
4. A liberdade contratual, por outro lado, não confere à plataforma digital a faculdade de portar-se 
arbitrariamente na relação, distanciando-se da boa-fé objetiva. Não pode, em razão disso, desca-
dastrar alguém que fez parte do quadro de parceiros por mais de dois anos e apresentar como fator 
legitimador da medida uma pretensa discricionariedade que, dada a falta de motivação, caracteriza 
verdadeira arbitrariedade, evidenciando não o exercício, mas o abuso de um direito.
5. No caso, o apelante não se ocupou de demonstrar ou mesmo de descrever, em momento algum durante 
a tramitação do processo, qual teria sido a infração a seus termos de uso ou à legislação de regência da 
matéria, muito menos que tenha mantido contato prévio com o agravante alertando-o sobre a suposta 
má utilização da plataforma. Todas as manifestações da plataforma Uber neste processo foram genéri-
cas na medida em se limitaram a invocar a autonomia da vontade como se se tratasse de um poder abso-
luto que lhe assiste e que viabiliza a quebra da confiança, de expectativas legitimas à luz da boa-fé e do 
direito ao contraditório da parte com quem mantém a relação contratual, o que não pode ser tolerado.
6. O fato de que o motorista parceiro goza de autonomia no que diz respeito ao momento e ao tempo 
de utilização do aplicativo que intermedeia o serviço de transporte individual não torna impossível a 
verificação de lucros cessantes nos casos em que há indevida suspensão ou interrupção do cadastro 
do motorista pela plataforma que administra a aplicação.
7. No que diz respeito à tese subsidiária que apregoa a impossibilidade de que os valores transferidos 
pela plataforma eletrônica ao motorista parceiro sirvam como base para aferição dos lucros cessan-
tes, sequer há interesse recursal, isso porque a própria sentença reconheceu que esses valores brutos 
não representam os ganhos líquidos, dados os gastos que ordinariamente são suportados pelo moto-
rista, como aqueles com combustível e manutenção, tanto que remeteu a identificação do quantum à 
fase de liquidação.
8. Também carece de interesse recursal o apelante no ponto em que defende a modificação do quantum ar-
bitrado a título de honorários sucumbenciais com base no §8º do art. 85 do CPC em R$ 3.000,00, isso por-
que a proposta do recorrente, de que o quantum corresponda a 10% do valor atualizado da causa com base 
no §2º do mesmo art. 85, é contrária aos seus próprios interesses na medida em que resultaria em agra-
vamento dessa condenação específica, tendo em vista que o valor atribuído à causa foi de R$ 40.000,00.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido na parte conhecida. (Processo: APELAÇÃO CÍ-
VEL n. 8020968-33.2019.8.05.0001. Relator Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior. Publicado 
no DJe em 16.03.21)

3.2 Dos lucros cessantes.

Defende a parte Apelante que, na hipótese de o Colegiado entender pela manutenção do pe-
dido de lucros cessantes, sejam estes apurados nos termos pactuados no contrato firmado entre os 
litigantes, limitando-se tal apuração ao período de 7 (sete) dias, que se referem ao tempo do aviso 
prévio, na forma do quanto estabelece a cláusula 12.2, alínea “a”, do contrato.

Sem razão a parte Apelante também em relação a esse ponto, pois, na forma do quanto dis-
ciplina o artigo 402 do Código Civil, os lucros cessantes, no caso dos autos, devem corresponder ao 
que efetivamente a parte Apelante deixou de receber, restando descabido limitar-se ao período de 7 
(sete) dias. Vejamos:

“Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 
abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”
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3.3 Dos danos morais.

Alega a parte Apelante que o valor da indenização foi arbitrado em desobediência aos princí-
pios da razoabilidade e proporcionalidade.

Embora nem todo abalo psíquico ou perturbação emocional possa configurar o dano moral, no 
caso dos autos tenho que os transtornos causados pela decisão da parte Apelante causaram impactos 
na vida do Apelado que não podem ser considerados como simples aborrecimento, na medida em 
que, por conta da rescisão do contrato, ficou privado de sua fonte de renda, com reflexo imediato no 
sustento dele e da família, motivo bastante para justificar a condenação ao pagamento do dano moral.

Quanto ao valor da indenização, também não merece reforma a sentença. No caso, tenho que 
a quantia arbitrada em R$6.000,00 (seis mil reais), a título de dano moral, não se afigura irrazoável e 
desproporcional à extensão do dano, tampouco é capaz de gerar enriquecimento do ofendido ou abalo 
econômico ao ofensor, bem como é suficiente para atender ao caráter pedagógico e compensatório a 
que se destina.

3.4 Dos honorários sucumbenciais.

Alega a parte Apelante que os honorários sucumbenciais foram arbitrados em dissonância 
com o quanto estabelece o artigo 85, § 2º, caput, do CPC.

No caso dos autos, considerando que se trata de feito julgado de forma antecipada pelo Juízo 
de origem, tendo o patrono da parte Apelante se limitado à apresentação da peça inicial e de réplica 
à contestação, tenho que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação mostra-se 
mais adequado ao pagamento da verba sucumbencial e à regra constante do artigo 85, § 2º, do CPC.

Assim, impõe-se a reforma da sentença em relação a esse ponto.

3. Da conclusão.

Diante do exposto, VOTO no sentido de DECLARAR PREJUDICADA A PRELIMINAR 
DE CARÊNCIA DE AÇÃO e, no mérito DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DE 
APELAÇÃO apenas para, reformando a sentença, fixar a verba sucumbencial no percentual de 10% 
(dez por cento) sobre o valor da condenação.

Resta prejudicada a aplicação da regra disposta no artigo 85, § 11, do CPC, em razão de o 
recurso ter sido provido em parte.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0004372-62.2010.8.05.0022. Segunda Câmara Cível. Relatora: Ju-
íza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Julgado em 
20/07/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA 
DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS VENCI-
DOS E  NÃO PAGOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL.  ACO-
LHIMENTO EM PARTE. MÉRITO. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO 
ENTRE AS PARTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL COMPROVADO 
POR TESTEMUNHA E AUTO DE VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA 
DO PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. VALOR PROPORCIONAL À ESTRUTU-
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RA DO IMÓVEL LOCADO. ALEGAÇÃO INDEVIDA DE ESBULHO/ TUR-
BAÇÃO NOS PRESENTES AUTOS. VIA IMPRÓPRIA PARA DEFESA DA 
POSSE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELAÇÃO CONHECIDA 
E PARCIALMENTE PROVIDA. 
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Material de Construção Samom 
LTDA. contra sentença que, nos autos da Ação de Despejo movida por Ailton Oliveira 
Brito e Outros, na qualidade de herdeiros da Sra. Rosa Souza Brito, julgou proceden-
tes os pedidos autorais para declarar a rescisão do contrato de locação verbal firmado 
entre esta última e o Demandado, decretando-se o despejo e a desocupação do imóvel 
localizado à Avenida Dr. Cleriston Andrade, 861, Quadra 04, lote 03, Loteamento Par-
que Boa Vista, Cidade de Barreiras/BA, bem como o pagamento dos aluguéis vencidos 
e não pagos (id.12024421).
2. Inicialmente, a prejudicial de prescrição deve ser acolhida em parte, na medida 
em que o art. 206, §3º, do Código Civil, determina que prescreve em 03 (três) anos a 
pretensão relativa aos aluguéis de prédios urbanos ou rústicos. Dessa forma, tendo a 
ação de despejo sido ajuizada em 15/07/2010, restam prescritas as parcelas vencidas 
anteriormente a data de 15/07/2007.
3. No mérito, não obstante a Apelante aduza não ter utilizado o imóvel, objeto da 
lide, haja vista ocupar apenas as áreas situadas nos lotes 01, 02 e 05, do qual teria a 
propriedade, bem como não ter firmado contrato de locação, os elementos probatórios 
constantes dos autos são suficientes para infirmar as alegações de ausência de vínculo 
jurídico entre as partes. 
4. Com efeito, a prova dos autos, notadamente a testemunhal (ID 12024373 a 12024376) 
e o auto de verificação (ID 12024400), tornam verossímil a narrativa dos Apelados. 
Vale dizer, o Lote 3 da Quadra 4, matrícula n° 20.264, foi, de fato, ocupado pelo réu 
em decorrência de relação locatícia estabelecida com Sra. Maria Rosa Souza Brito, 
falecida em 16/12/2006.
5. Importante ressaltar que a Lei nº 8.245/1991 não exige expressamente a adoção da 
forma escrita para contratos de locação, de modo que é possível a sua celebração de 
forma verbal.
6. Nesse contexto, para o deferimento do pedido de despejo ou de pagamento de alu-
guéis em atraso, em contrato de locação verbal, deve o Magistrado observar as cir-
cunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, cuja veracidade das alegações deve 
ser analisada com a robustez dos argumentos deduzidos pela parte e as provas que 
instruem o processo.
7. No caso em tela, de acordo com o Auto de Verificação, datado de 06/07/2015 (ID 
12024400), o Oficial de Justiça constatou “que o imóvel em litígio encontra-se ao lado 
da Samom Materiais de Construção que atualmente ocupa o mesmo”. Logo, compro-
vada a existência de contrato verbal de locação e a inadimplência, devido são os alu-
guéis a serem pagos aos Apelados.
8. Consigne-se, por oportuno, que é inaplicável ao caso o art. 401 do CPC/73, vigente 
à época da instrução probatória, o qual determinava que a “prova exclusivamente tes-
temunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo do maior salário 
mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.”
9. Acresça-se, ainda, que há clara contradição nos fatos aduzidos pela Apelante que, 
inicialmente, informa não fazer uso do imóvel e que ocupa apenas as áreas situadas nos 
lotes 01, 02 e 05, do qual teria a propriedade, mas ao tentar fundamentar seu indevido pe-
dido de usucapião afirma, categoricamente, que ocupa o imóvel desde a década de 1980.
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10. No que tange à irresignação do Apelante quanto ao valor de R$ 800,00 (oitocentos 
reais) a título de aluguel, não lhe assiste guarida. Em que pese a ausência de recibos 
nos autos ou de extratos bancários a quantificar o valor exato do aluguel, é consectário 
lógico que, ao negar a contratação, também negar-se-ia o reconhecimento dos valores 
correspondentes a locação.
11. Ocorre que as provas dos autos levam o Julgador a concluir pela verossimilhança 
da alegação dos Apelados, não se revelando o valor cobrado desproporcional ou desar-
razoado para o imóvel utilizado com fins comerciais e com estrutura de galpão para 
atender às necessidades das atividades empresariais do Apelante, qual seja, loja de 
material de construções.
12. Por fim, há inadequação da via eleita para discutir eventual esbulho/turbação ocor-
rida no imóvel objeto da locação. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento 
e decidir sobre questões possessórias que demandam instrução do feito configuraria 
decisão extra petita e supressão de instância.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, para reconhecer em parte 
a prescrição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004372-62.2010.8.05.0022, de Sal-
vador, em que é Apelante MATERIAL DE CONSTRUÇÃO SAMOM LTDA e Apelados AILTON 
OLIVEIRA BRITO E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível, à unanimidade de 
votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO para reconhecer a pres-
crição e limitar a condenação ao pagamento dos alugueis vencidos tão somente a partir de 15/7/2007 
até a data da devida desocupação do imóvel, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos 
da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação de Despejo movida por Ailton Oliveira Brito e Outros em face 
da Material de Construção Samom LTDA., através da qual pleiteiam — sob a alegação de serem 
legítimos herdeiros de Maria Rosa Souza Brito, proprietária do imóvel objeto da locação, localizado 
à Avenida Dr. Cleriston Andrade, 861, Quadra 04, lote 03, Loteamento Parque Boa Vista, Cidade de 
Barreiras/BA—, o despejo da Ré, bem como o pagamento dos aluguéis vencidos e não pagos.

Informam que, desde a década de 1980, o imóvel esteve alugado à Ré, e que, após o faleci-
mento da Sra. Maria Rosa Souza Brito, ocorrido em 16/12/2006, a Demandada deixou de adimplir 
com o valor devido a título de aluguel, que à época estava fixado no valor aproximado de R$800,00 
(oitocentos reais), em que pese as cobranças realizadas extrajudicialmente.

No mais, adoto como próprio o relatório da Sentença (ID 12024421), acrescentando que o 
Juízo a quo julgou procedentes os pedidos formulados pelos autores, nos seguintes termos:

Isto posto, extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 
Processo Civil, e JULGO PROCEDENTES os pedidos para:
a) declarar a rescisão do contrato de locação verbal firmado entre a falecida Sra. Maria Rosa Souza 
Brito e o réu Material de Construção Samom Ltda, DECRETANDO-SE O DESPEJO do imóvel que lhe 
foi locado pela falecida e descrito na inicial (Lote 03 do Loteamento Parque Boa Vista, situado na Aveni-
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da Dr. Clériston Andrade, nesta cidade, matrícula de nº 20.264), concedendo-lhe o prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de execução forçada da medida.
b) condenar o Réu ao pagamento dos alugueres que se venceram desde a data do falecimento da Sra. 
Maria Rosa Souza Brito (16/12/2006) até a efetiva desocupação do imóvel; bem como, em custas, 
despesas processuais e dos honorários do advogado do locador, estes fixados em 10% (dez por cento) 
sobre o montante devido. Esclareço que não há qualquer prejuízo na apresentação do valor devido 
quando da interposição do incidente de cumprimento de sentença, mediante mero cálculo aritmético, 
bastando que nele sejam comprovadas e discriminadas as verbas devidas. O valor devido deverá ser 
atualizado monetariamente desde a propositura da ação e acrescido de juros legais de mora de 1% 
ao mês, desde a citação.

A Ré, irresignada com a sentença proferida, interpôs a presente Apelação (ID 12024424), 
aduzindo que inexiste nos autos prova material do contrato de locação. Assevera que ocupa, desde a 
década de 1980, os lotes vizinhos, quais sejam, 01, 02 e 05, e por isso não teria necessidade de alugar 
o imóvel referente ao lote 03, de propriedade da Sra. Maria Rosa Souza Brito.

Discorre que a existência do contrato verbal foi reconhecida apenas com base em depoi-
mentos de testemunhas, e que, em verdade, estaria sendo despejado de imóvel que lhe pertence. 
Sustenta, ainda, não haver provas nos autos do valor atribuído ao aluguel, a exemplo de recibos ou 
comprovantes de depósitos.

Alega, com base no art. 401, do CPC/73, vigente à época dos fatos, que é inadmissível prova 
exclusivamente testemunhal em contratos que o valor supere o décuplo do salário mínimo vigente e, 
portanto, sendo o suposto aluguel no valor R$800,00, não seria admissível a prova unicamente tes-
temunhal, sendo necessário um começo de prova escrita, conforme arts. 402 e 444, do CPC. Aduz, 
ainda, que as provas testemunhais foram frágeis, uma vez que as pessoas arroladas afirmaram existir 
a locação, mas nada sabiam a respeito do contrato.

Contesta o Auto de Verificação de ID 12024400, pois não teria o condão de provar que estaria 
ocupando o lote que pertencia à Sra. Maria Rosa Souza Brito, uma vez que os Oficiais de Justiça não 
realizaram a medição dos lotes 01, 02 e 05.

Prossegue a narrativa dispondo que, ainda ocupasse o lote 03, os Autores jamais exerceram a 
posse do bem herdado, e assim requer o reconhecimento do usucapião da área, caso tenha estendido 
sua posse ao imóvel objeto do litígio, vez que “desde a década de 1980 ocupou de forma legítima e de 
boa fé, como próprio, nele edificando sua loja e depósito, cujo direito requer seja reconhecida em grau 
de recurso, com base no art. 1.238 do Código Civil”.

Pleiteia o reconhecimento da prescrição dos débitos anteriores a 15/07/2007, aduzindo que não 
obstante o falecimento da Sra. Maria Rosa Brito Souza ter ocorrido em 16/12/2006, data em que teria 
havido a suspensão do pagamento dos alugueres, a ação foi proposta somente em 15/07/2010, estando 
prescritas as parcelas anteriores ao triênio previsto no art. 206, § 3º, I, do Código Civil.

Ao final, pugna pelo provimento da apelação, para que seja declarada a inexistência de contra-
to de aluguel, anulando-se a sentença que decretou o despejo e que lhe condenou ao pagamento dos 
aluguéis vencidos desde 15/12/2006 até a efetiva desocupação do imóvel. Pede, como consequência, 
seja reconhecido o seu direito de usucapir o lote objeto do litígio, vez que sempre o ocupou como 
sendo seu desde a década de 1980, diferentemente dos Apelados, que somente vieram a questionar a 
posse do lote em 15/07/2010, com a propositura da ação. Em sendo mantida a sentença, pleiteia, sub-
sidiariamente, seja reconhecida a prescrição dos aluguéis anteriores a 15/07/2007, em razão do prazo 
prescricional de três anos previstos no art.206, §3º, I do Código Civil.

Os Apelados apresentaram contrarrazões no ID 12024428, e aduziram a intempestividade do 
recurso de apelação. No mérito, rebateram os argumentos apresentados pela Apelante e sustentaram 
que a Recorrente tenta reabrir a fase instrutória, buscando se manter no imóvel que não lhe pertence 
ou deixar de pagar os aluguéis devidos. Por fim, defendendo que restou comprovada a propriedade do 
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imóvel objeto da lide por Maria Rosa Souza Brito, pugnaram pela manutenção da sentença.
Em que pese a interposição do recurso e a apresentação das contrarrazões, as partes litigan-

tes continuaram a peticionar nos autos informando o descumprimento da ordem de desocupação 
do imóvel (ID 12024429), bem como a prática de atos de turbação e esbulho  (ID 12024446/ ID 
12024458/ ID 12024460/ ID 12024480), iniciando uma discussão quanto aos limites do imóvel, 
sobre a qual fora perpetrado os supostos atos, fazendo juntada de boletins de ocorrência, fotos e 
laudos topográficos.

Conforme ID 12024434 e 12024438, em 15 de agosto de 2019, o Oficial de Justiça cumpriu a or-
dem de despejo e entregou as chaves do imóvel aos Autores. Posteriormente, em 21 de outubro de 2020 (ID 
12024484), foi determinada a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça para julgamento da Apelação.

VOTO

O Recurso é tempestivo em razão do Decreto Judiciário nº 50, de 30 de janeiro de 2019 que 
suspendeu o expediente nos dias 18 e 19 de abril de 2019 e no dia 1º de maio de 2019 e atende, ainda, 
aos demais pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos, devendo ser conhecido.

No tocante à prejudicial de prescrição suscitada pelo apelante, cabe ressaltar que se trata de 
Ação de Despejo cumulada com a cobrança dos aluguéis não pagos desde o falecimento da proprie-
tária do imóvel, Sra. Maria Rosa Brito Souza, em 16/12/2006.

Argumenta o Apelante a ocorrência da prescrição dos débitos anteriores a 15/07/2007.
Com efeito, a sentença (ID12024421 – fl. 8) condenou o Réu ao “pagamento dos alugueres que 

se venceram desde a data do falecimento da Sra. Maria Rosa Souza Brito (16/12/2006) até a efetiva 
desocupação do imóvel; bem como, em custas, despesas processuais e dos honorários do advogado 
do locador, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido”.

Entretanto, preceitua o art. 206 do Código Civil:

Art. 206. Prescreve:
§ 3º - Em três anos:
I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos;

Neste sentido, a jurisprudência defende a prescrição trienal:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CON-
TRATO DE LOCAÇÃO PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO. CER-
CEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO EM 03 ANOS. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 206, § 3.º, INC. I, DO CÓDIGO CIVIL. DENÚNCIA VAZIA VERIFICADA. RECURSO 
CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Presentes os requisitos do art. 355, inc. I, do CPC, impõe-se o 
julgamento antecipado da lide, não caracterizando este fato a nulidade por cerceamento de defesa. 2. 
Prazo prescricional de 3 (três) anos para o exercício da pretensão à cobrança de aluguéis e acessó-
rios do contrato de locação urbana (art. 206, § 3.º do Código Civil) que deve ser observado. 3. Nos 
termos do art. 57 da Lei n.° 8.245/91, em se tratando de locação comercial por prazo indeterminado, é 
possível a denúncia vazia, o que foi verificado. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-BA 
- APL: 00078054020108050001, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA 
CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020) – grifo aditado

LOCAÇÃO DE IMÓVEL - Ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e acessórios – Desocupação do 
prédio locado consumada - Apelação – Prescrição de encargos contratuais, inclusive IPTU, vencidos 
há mais de três anos do ajuizamento da ação, observada a norma do art. 206, § 3º, I, do Código Civil 
– Rejeição da tese de redução, por acordo verbal, do valor do locativo, sem demonstração probatória 
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– Recurso provido, em parte. (TJ-SP - AC: 10447933720198260100 SP 1044793-37.2019.8.26.0100, 
Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 23/09/2016, 32ª Câmara de Direito 
Privado, Data de Publicação: 30/04/2020) – grifo aditado

Assim, verificado que a Ação de despejo foi ajuizada em 15/07/2010 (ID 12024121), realmente 
há de se observar que os apelados não fazem jus às parcelas vencidas no ano de 2006 e em parte do 
ano de 2007, visto que abarcadas pela prescrição.

Cabível, portanto, a reforma da sentença neste ponto, uma vez que é devida a condenação do Réu/
Apelante ao pagamento dos aluguéis vencidos entre 15/07/2007 até 15/08/2019, data que ocorreu a devida 
devolução do imóvel com a entrega das chaves, conforme certidão do Oficial de Justiça (ID 12024438).

No mérito recursal, a controvérsia reside no reconhecimento do direito dos Apelados em re-
tomarem a posse do imóvel alugado em razão do inadimplemento contratual, bem como o direito a 
percepção dos valores atrasados, não abarcados pela prescrição.

Alega o Apelante a inexistência de Contrato de Locação do imóvel situado a Avenida Dr. Cle-
riston Andrade, 861 (lote 03) adquirido por Maria Rosa Souza Brito e herdado pelos Autores/Apelados.

Observa-se, através de análise dos autos, que o imóvel objeto da lide de fato foi adquiri-
do pela Sra. Maria Rosa Souza Brito (ID 12024291 e ID 12024170 a 12024176) que faleceu em 
16/12/2006. Observa-se, ainda, que o Apelado Ailton Oliveira Brito é o inventariante, conforme 
ID 12024353.

Aduzem os Apelados que o imóvel está locado ao Apelante desde a década de 1980, não po-
dendo precisar de fato o início da relação contratual porque o contrato foi verbal, que os filhos eram 
menores à época, que o esposo passava maior parte do tempo na área rural exercendo atividade pro-
fissional e que era a Sra. Maria Rosa Souza Brito que recebia o valor pactuado.

Tratando-se de discussão acerca da existência de pacto contratual sobre a locação do imóvel, 
importante observar que a legislação pátria não exige forma escrita e que a Lei de Locações 8.245/91 
prevê a existência de contrato verbal de locação, independentemente de ser para fins residenciais ou 
comerciais, senão vejamos o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CON-
TRATO VERBAL. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO DEMONSTRADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RE-
LATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ÔNUS PROCESSUAL DA PROVA DO 
AUTOR. 1. A Lei nº 8.245/1991 não exige expressamente a adoção da forma escrita para os con-
tratos de locação, de modo que é possível a celebração verbal do contrato. 2. O deferimento do 
pedido de despejo ou de pagamento de aluguéis em atraso, em contrato de locação verbal, deve 
o magistrado observar as circunstâncias fáticas que envolvem o caso concreto, cuja verossimi-
lhança das alegações deve ser analisada com a robustez dos argumentos deduzidos pela parte e as 
provas que instruem o processo. 3. Fundado o despejo em locação de imóvel comercial por meio de 
contrato verbal e não tendo o autor obtido êxito em fazer prova da existência da relação jurídica firma-
da, em desatenção à regra contida no art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil, ainda que tenha 
ocorrido revelia da parte ré, deve ser julgado improcedente o pedido de recebimento de aluguéis supos-
tamente atrasados, pois não se opera, automaticamente, a presunção de veracidade dos fatos alegados. 
4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00031305820168070004 DF 0003130-58.2016.8.07.0004, 
Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 14/04/2020, 3ª Turma Cível, Data de 
Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo aditado

É possível observar, da análise dos autos, que, de fato, existia relação contratual entabulado 
entre o Apelante e a Sra. Maria Rosa Souza Brito. Conforme relato das testemunhas em audiência (ID 
12024373 a 12024376) foi afirmado por Vanderlan de Oliveira Brito que:

“sabe que a área que ocupa a requerida era alugada pela Samom; que conheceu morando na área 
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a Dona Maria Rosa, há muito tempo; que antes da Samom quem alugava era a SEBBAISA; que fala 
isso por comentários de vizinhos; que não sabe e não viu falar sobre o valor do aluguel, nem também 
o início do mesmo”.

A seu turno, a testemunha Anísio de Souza afirmou que:

“não tem inimizade com nenhuma das partes, não é amigo Intimo e não é parente de qualquer uma; 
que o lote 03 da quadra 04 do loteamento Parque Boa Vista pertence aos herdeiros de Maria Rosa que 
o lote 02 pertencia ao Odesvaldo Caldas da Silva; que o depoente construiu um galpão com cobertura 
de telha eternit em 1982; que hoje tem uma alteração feita pela Samom; que enquanto o depoente to-
mava conta pagava aluguel a autora; que deixou de tomar conta em 1986; que não tem conhecimento 
que a Samom paga aluguel; que o depoente era gerente da SEBBA/SA e que quando deixou a SEBBA/
SA vendeu a loja para a Mardebras e não o terreno; que esta continua pagando aluguel para Maria 
Rosa, sob a responsabilidade Valdemiro de Freitas Borges”

Noutro giro, observa-se também, de acordo com o Auto de Verificação, datado de 06/07/2015 
(ID 12024400), que o Oficial de Justiça constatou “que o imóvel em litígio encontra-se ao lado da 
Samom Materiais de Construção que atualmente ocupa o mesmo”.

Portanto, verifica-se que a prova da ocupação do imóvel não decorreu apenas da oitiva de teste-
munhas, mas também da verificação in loco da ocupação do imóvel litigioso pela Apelante, não cabendo, 
assim, prevalecer a alegação de reforma da sentença por ter se fundado apenas em prova testemunhal.

Inaplicável ao caso, portanto, o art. 401 do CPC/73, vigente à época da instrução probatória, 
o qual determinava que a “prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor 
não exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.” 
Repise-se, mais uma vez, que a constatação da existência do contrato de locação se deu através da 
prova testemunhal, bem como através da análise do Auto de Verificação.

Ademais, a própria Apelante no ID 12024424 – fl. 16, quando alega direito de usucapir o bem 
litigioso sob o fundamento de que os Apelados nunca exerceram a posse, aponta que:

“Por outro lado, ainda que a Ré ocupasse o lote 03, que os Autores alegam haver herdado, cumpre 
informar que os autores jamais exerceram posse sobre o mesmo. Assim, se de alguma forma, a posse 
da Ré/Apelante se estendeu ao lote objeto do litígio, perderam os Autores qualquer direito sobre ele, 
pelo instituto da usucapião em favor da Ré, que desde a década de 1980 ocupou de forma legítima e 
de boa fé, como próprio, nele edificando sua loja e depósito, cujo direito requer seja reconhecida em 
grau de recurso, com base no art. 1238 do Código Civil”. – grifo aditado.

Observa-se clara contradição nos fatos aduzidos pela Apelante que inicialmente informa não 
fazer uso do imóvel, que ocupa apenas as áreas situadas nos lotes 01, 02 e 05, do qual teria a pro-
priedade, mas ao tentar fundamentar seu indevido pedido de usucapião afirma, categoricamente, que 
ocupa o imóvel desde a década de 1980.

Conforme prova testemunhal, ficou comprovado que a Sra. Maria Rosa Souza Brito, legítima 
proprietária do imóvel, inicialmente o alugou à empresa SEBBA/AS e posteriormente, por volta de 
1986, foi alugado para a empresa Apelante.

No que tange à possibilidade de contrato de locação verbal, válido transcrever a jurispru-
dência abaixo:

Apelação – Locação não residencial – Ação declaratória cumulada com consignatória – Pretensão de 
que seja declarado o prazo de doze anos para a duração da relação locatícia – Impossibilidade – Ausên-
cia de contrato escrito faz presumida a locação por prazo indeterminado – Indenização de benfeitorias 
– Momento inoportuno para discutir a matéria – Direito a pleitear indenização de benfeitorias que só 
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pode ser exercido com a perda da posse direta pela locatária. A relação locatícia, de fato, existe, pois 
a autora está ocupando o imóvel, mas não há possibilidade de determinar-lhe o pretendido prazo de 
doze anos, pois, repita-se, nenhum dos elementos de prova colacionados ao processo sequer indica a 
pactuação da locação por tal prazo. Há de entender-se, assim, que se cuida de um contrato de locação 
verbal, pois é incontroverso que as partes não formalizaram um contrato escrito de locação. Confor-
me entendimento pacífico da doutrina e dos tribunais, a locação verbal presume-se por tempo 
indeterminado, como expressa o verbete da Súmula nº 24 desta Egrégia Corte: “A locação verbal 
presume-se por tempo indeterminado”. Ao ser proposta a ação de despejo e surgir a possibilidade 
de o locatário perder a posse do imóvel ou por qualquer outra circunstância que importe a recuperação 
da posse direta pelo locador, é que nasce a pretensão do locatário de ser ressarcido pelos gastos que 
fez no imóvel e eram expressamente autorizados pelo locador. No curso da relação locatícia, enquanto 
o locatário tem a posse do bem, não há direito a pleitear indenização das benfeitorias, pois só com o 
fim da locação será possível inferir se as benfeitorias eventualmente feitas no imóvel ainda existem, 
agregando utilidade ou valor ao imóvel do retomante. Apelação desprovida.
(TJ-SP - AC: 00006782220138260596 SP 0000678-22.2013.8.26.0596, Relator: Lino Machado, Data de 
Julgamento: 02/09/2020, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/09/2020)

Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Prejudicada a decre-
tação do despejo, diante da imissão da autora na posse do imóvel no curso da demanda. Sentença 
de parcial procedência relativamente ao pleito de cobrança. Réu que nega vínculo jurídico com a 
autora. Conjunto probatório, especialmente a prova testemunhal, que revela que, após o falecimento 
do locatário original, ficou no imóvel funcionário do requerido, que assumiu a locação. Contratação 
verbal em nome próprio, em benefício de terceiro. Configuração. Responsabilização do requerido 
pela locação. Legitimidade passiva reconhecida. Sentença mantida. Recurso desprovido, com ob-
servação. Embora o requerido negue vínculo jurídico com a autora, a prova dos autos, notada-
mente a testemunhal, revelou que, após o falecimento do locatário original, ficou morando no 
imóvel funcionário do requerido, que assumiu a locação, inclusive, efetuando os pagamentos, 
restando evidenciada, portanto, a contratação verbal em nome próprio do requerido, em be-
nefício de terceiro, de modo que se responsabilizando pela locação, é parte passiva legítima para 
figurar nesta demanda.
(TJ-SP - AC: 10768488020158260100 SP 1076848-80.2015.8.26.0100, Relator: Kioitsi Chicuta, Data de 
Julgamento: 13/07/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2020)

No que tange a irresignação do Apelante quanto ao valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), não 
lhe assiste guarida. Em que pese a ausência de recibos nos autos ou de extratos bancários a quanti-
ficar o valor exato do aluguel, é consectário lógico que ao negar a contratação também negar-se-ia o 
reconhecimento dos valores correspondentes a locação.

As provas dos autos levam ao julgador concluir pela verossimilhança da alegação dos Apela-
dos, não se revelando o valor cobrado desproporcional ou desarrazoado para o imóvel utilizado com 
fins comerciais e com estrutura de galpão para atender as necessidades das atividades empresariais 
do Apelante, qual seja, loja de material de construções.

Noutro giro, após a interposição da apelação, bem com a apresentação de contrarrazões, as 
partes envolvidas no litígio passaram a colacionar aos autos petições com informação acerca de in-
cidentes ocorridos no imóvel, a exemplo de invasão de área superior ao limite territorial do imóvel 
situado no lote 03, pintura de muro, arrombamento do banheiro e derrubada de murro. Pleiteiam que 
seja reconhecido nos autos a ocorrência esbulho e turbação.

Ocorre, entretanto, que é vedado a qualquer das partes inovar em sede de apelação, de modo 
que questões apresentadas no recurso e não submetida anteriormente ao juízo sentenciante, ressalva-
das aquelas de ordem pública, não podem ser conhecidas pelo juízo ad quem.

Ademais, a presente a lide versa sobre despejo, bem como o pagamento dos valores inadimplidos, 
devendo qualquer questionamento sobre ameaças à posse serem discutidas em autos próprios, com a de-
vida fase instrutória para apuração de fatos, com possível realização de prova pericial. Analisar os fatos 
novos alegados extrapolaria os limites do pedido, bem como restaria configurada a supressão de instância.
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Corroborando com este entendimento, jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBI-
TO C/C INDENIZATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FRAUDE. CONSUMI-
DOR QUE FIRMOU CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA POR 
PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO EM SEDE RECURSAL. 
IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. I – Há 
farta documentação nos autos comprovando que o Apelante contraiu empréstimo junto à financeira 
ré. Ausência de indícios de fraude de terceiro. II – Documentos juntados pela ré não contestados 
pelo autor. Impossibilidade de alegação de fato novo em sede recursal. III – Afastamento da res-
ponsabilidade civil e, por consequência, do pedido de condenação por danos morais. RECURSO DE 
APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO . ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos 
de Apelação Cível nº 8001288-10.2017.8.05.0041, oriundos da Vara dos Feitos Relativos às Relações 
de Consumo, Cíveis e Comerciais Comarca de Campo Formoso/BA, tendo, como Apelante, BATISTA 
MAXIMIANO e, como Apelada, MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA SA CREDITO FIN E 
INVEST. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E 
NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor. (TJ-BA - APL: 80012881020178050041, 
Relator: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publi-
cação: 16/06/2020) – grifo aditado

Assim, o comando judicial guerreado encontra-se em consonância com a legislação em 
vigor, cabível apenas a reforma quanto à prescrição de parte dos valores, sendo cabível a conde-
nação ao pagamento dos alugueis vencidos a partir de 15/7/2007 até a data da devida desocupa-
ção do imóvel.

Diante das razões acima, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVI-
MENTO AO APELO para reconhecer a prejudicial de prescrição e, por conseguinte, limitar a 
condenação da parte ré ao pagamento dos alugueis vencidos tão somente a partir de 15/7/2007 até 
a data da devida desocupação do imóvel, mantendo a sentença em seus demais termos, consoante 
o voto desta Relatora.

Na oportunidade, considerando que o apelante sucumbiu em parte mínima, mantenho os ho-
norários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do feito fixado pelo juízo a quo, restando 
suspensa a exigibilidade em razão de deferimento da gratuidade da justiça e o quanto previsto no 
artigo 98, § 3º do CPC.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0002328-61.2008.8.05.0080. Quinta Câmara Cível. Relator: Des. 
Edmilson Jatahy Fonseca Junior, Julgado em 05/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRO-
PELAMENTO EM RODOVIA. VÍTIMA EM BICICLETA. COMPROVADA 
AUSÊNCIA DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CULPA EX-
CLUSIVA DA VÍTIMA. VERIFICADA. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO 
ACIDENTE. AFASTADA. DANOS MORAIS POR OMISSÃO DE SOCORRO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. ARBITRAMENTO. CABIMENTO. 
PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA MANTIDA 
EM PARTE.
Os fatos narrados nos autos demonstram a existência de conduta, dano e nexo de 
causalidade, restando, contudo, ausente a responsabilidade civil da apelada pelo 
evento relatado.
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Restou indubitável que as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos se 
apresentam robustas e suficientes para alicerçar que o acidente foi causado por culpa 
exclusiva da vítima ao atravessar a rodovia sem o devido cuidado.
Assim, a prova testemunhal produzida em Juízo é conclusiva acerca da ausência de 
responsabilidade da empresa ré, inexistindo nos autos qualquer prova de conduta ir-
regular do condutor do veículo, sobretudo, de trafegar com excesso de velocidade. De 
outro modo, não restou evidenciado que a vítima tenha obedecido às normas de trân-
sito previstas.
Todavia, no caso, apesar da comprovada ausência de responsabilidade da empresa ré 
no acidente, restou clarividente a sua conduta omissiva, impedindo a vítima de receber 
socorro imediato.
Decerto, o conjunto probatório demonstra que a omissão da apelada impediu a vítima 
de receber o socorro imediato, sujeitando-a às consequências do ato praticado, ou seja, 
o dever de indenizar. Indenizam-se, portanto, os danos morais cuja ocorrência se mos-
tra em sintonia com a prova produzida nos autos.
No quantum da indenização, fixado ao prudente arbítrio do juiz, não há de ser consi-
derada apenas a situação econômica do causador do dano, mas, com moderação, a fim 
de evitar-se o enriquecimento sem causa, os efeitos ocorridos no patrimônio moral da 
ofendida, além do propósito inibidor da repetição da atitude repugnada.
Dentro desses critérios, entendo que o quantum indenizatório deve ser fixado, em con-
formidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, de acordo com a 
realidade demonstrada nos autos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível Nº. 0002328-61.2008.8.05.0080, 
na qual figuram como apelante, Janete de Cerqueira e, apelada, Fumex Tabacalera Ltda.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação para con-
denar a ré ao pagamento de indenização correspondente aos danos morais, ora fixados no montante 
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária da data do arbitramento e juros 
de mora a partir do evento danoso, devendo arcar, ainda, com as custas e honorários advocatícios de 
15% sobre o valor da condenação, de acordo com o Voto do Relator.

RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença de ID 16462477, acrescentando que o MM. Juiz de Direito 
da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, 
nos autos da Ação Indenizatória ajuizada por Janete de Cerqueira em face da Fumex Tabacalera Ltda., 
julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e 
honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deverá manter-se suspensa 
em razão da gratuidade judiciária que lhe foi deferida.

Inconformada, a autora interpôs a apelação de ID 16462481, sustentando que ingressou com 
a presente ação requerendo a reparação por danos morais e pagamento de pensão devido a morte do 
seu cônjuge, em virtude do acidente de trânsito envolvendo o caminhão de propriedade da apelada.

Verbera que a sentença merece reforma, uma vez que a vítima não deu causa ao acidente, 
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sobretudo, porque no local apesar de não existir qualquer faixa ou passarela, o de cujus atravessou no 
sentido da calçada, portanto, estava resguardado pelo código de trânsito brasileiro.

Sendo assim, alega existir o ato ilícito praticado pela apelada, bem como a conduta negligente 
do preposta da empresa ré na condução do veículo, pois não procedeu com cautela para evitar o aci-
dente, vindo a frear somente a alguns metros depois do impacto.

Ressalta, ainda, a negligência do condutor do caminhão, omitindo socorro, a qual é passível 
de indenização, uma vez que não prestou qualquer assistência a vítima, deixando o local do acidente, 
sem acionar as autoridades competentes.

Requereu, portanto, o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões ao recurso no ID 16462486, manifestando-se pelo não provimento.

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Janete de Cerqueira em face da Fumex Tabacalera 
Ltda. que, julgou improcedentes os pedidos e condenou a parte autora ao pagamento das custas pro-
cessuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade deverá manter-se 
suspensa em razão da gratuidade judiciária que lhe foi deferida.

In casu, sustenta a recorrente que ingressou com a presente ação requerendo a reparação por 
danos morais e o pagamento de pensão devido a morte do seu cônjuge, em virtude do acidente de 
trânsito envolvendo o caminhão de propriedade da apelada.

Decerto, a ocorrência do acidente é incontroversa, pois como visto, no dia 17 de março de 
2005, o ex-cônjuge da apelante foi vítima de acidente de trânsito, quando trafegava na BR-101, Km 
161,2/Ba, área rural, no município de Conceição do Jacuípe, tendo sido atingido fatalmente pelo ca-
minhão de placa policial JLC-8334-BA, pertencente à empresa ré.

Como bem consignado pela Magistrada a quo, os fatos narrados nos autos demonstram a exis-
tência de conduta, dano e nexo de causalidade, restando, contudo, ausente a responsabilidade civil da 
apelada pelo evento relatado.

Nesse sentido, consoante se percebe do bojo processual, existem elementos probatórios su-
ficientes para atestar a ausência de configuração da responsabilidade da demandada, existindo, por 
outro lado, provas que atribuem a culpa do evento à vítima.

Restou indubitável que as provas documentais e testemunhais produzidas nos autos se apre-
sentam robustas e suficientes para alicerçar que o acidente foi causado por culpa exclusiva da vítima 
ao atravessa a rodovia sem o cuidado devido.

Isso porque, as testemunhas arroladas foram categóricas no sentido de que, no momento do 
acidente, era possível avistar a aproximação do caminhão da acionada e, mesmo assim, a vítima optou 
por atravessar a pista de bicicleta.

De acordo com o depoimento constante à fl. 06 do ID 16462412 , o Sr. Crispim dos Santos Marinho 
afirmou à autoridade policial que: “No encostamento do São Luiz com Conceição do Jacuípe o condutor da 
bicicleta passou em frente ao caminhão e o motorista do mesmo não tinha condição de evitar o atropelo”.

Igualmente, o quanto afirmado pela testemunha Sr. Ademir Cerqueira Ferreira (fl. 02 do ID 
16462470), no sentido de que avistaram o veículo e assumiram o risco de atravessarem a rodovia:

“que o caminhão da FUMEX descia; que na realidade, antes de iniciarem a travessia, verificaram que 
o caminhão vinha na pista, mas imaginaram que daria tempo de atravessar, porém, como o caminhão 
veio rápido, apenas o depoente conseguiu concluir a travessia, por uma questão de segundos, a víti-
ma, que estava ao seu lado, não conseguiu concluir a travessia”.
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Já a testemunha Sr. Jorge Luiz Cerqueira afirmou à fl. 03 do ID 16462470: “[...] que naquele 
trecho é possível visualizar veículos à distância;”

Ademais, como bem consignado pelo juízo primevo, “o acidente fatal decorreu da conduta 
imprudente da vítima que, ao não respeitar regras básicas de circulação e cautelas necessárias, ex-
pôs-se a risco exagerado, não previsível pela condutor do caminhão”.

A prova testemunhal produzida em Juízo é conclusiva acerca da ausência de responsabilidade 
da empresa ré, inexistindo nos autos qualquer prova de conduta irregular do condutor do veículo, so-
bretudo, de trafegar com excesso de velocidade. De outro modo, não restou evidenciado que a vítima 
tenha obedecido às normas de trânsito previstas.

Sobre o tema, a jurisprudência é firme no sentido de afastada a responsabilidade, em razão 
da ausência de culpa do réu no evento, quando a vítima atravessa em rodovia sem a devida cautela. 
Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATRO-
PELAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA DO CONDUTOR DA BICICLETA. CUL-
PA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DEVER DE INDENIZAR. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da res-
ponsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito demanda a análise da conduta subjetiva dos 
agentes, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. 2. Hipótese em que a parte autora não se 
desincumbiu do ônus atribuído pelo art. 373, I, do CPC, de comprovar a culpa do condutor da bici-
cleta na ocorrência do acidente de trânsito, restando incontroverso que a transeunte não adotou os 
cuidados necessários para realizar a travessia da via pública com segurança, deixando de utilizar a 
faixa de pedestres situada nas proximidades do local do acidente. Inobservância ao art. 69 do CTB. 
3. Sentença de improcedência mantida. Honorários recursais devidos. APELAÇÃO DESPROVIDA. 
(TJRS, Apelação Cível nº 70081067324, Relatora: Desa. Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 
09/05/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATROPELAMENTO. RODOVIA. BICICLETA. 
MORTE. AUSÊNCIA DE CULPA DO MOTORISTA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA 
VÍTIMA. ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE. CONDUTA IMPREVISÍVEL E INEVITÁVEL. 
RECURSO IMPROVIDO. I. Diante das declarações prestadas pelas testemunhas, extrai-se que além 
de os depoimentos testemunhais apresentarem situações diferentes, não há qualquer prova de ter sido 
a conduta do requerido a causadora do acidente que vitimou o companheiro e pai das requerentes. 
Inexiste nos autos qualquer prova de que o requerido desenvolvia velocidade incompatível com o 
local. II. As autoras não provaram os elementos constitutivos do dever de indenizar, restando latente 
a causa de exclusão de indenizar, pois a culpa exclusiva da vítima retira o próprio nexo causal, ex-
surgindo a isenção de responsabilidade. III. O Novo Código de Trânsito Brasileiro, em seu art. 247, 
prevê infração ao deixar de conduzir pelo bordo da pista de rolamento, em fila única, sempre que não 
houver acostamento ou faixa a eles destinados, os veículos de tração humana, que são as bicicletas, 
devendo seus condutores obedecer às normas de trânsito previstas em geral, bem como, o art. 105, 
inciso VI, que estabelece quais equipamentos são obrigatórios para as bicicletas. IV. Não se pode, 
em regra, reconhecer a culpa do motorista que, se vê, repentinamente, surpreendido pela presença 
de um ciclista no meio da pista de rolamento e à noite, em uma estrada pavimentada e de trânsito 
rápido, sem qualquer equipamento que permitisse a visibilidade . V. Por se tratar de uma conduta im-
previsível e inevitável, e por não ter o motorista do caminhão agido com imprudência ou negligência, 
não é possível puni-lo a título de culpa, não podendo ser responsabilizado pelo acidente ocorrido. 
VI. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível nº 00064554220068080011, Relator: Des. MAURÍLIO 
ALMEIDA DE ABREU, Data de Julgamento: 24/06/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Pu-
blicação: 03/07/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECOR-
RENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULO. CAMINHONETE E BICICLETA. ATROPELAMENTO. 
ATRAVESSAR RODOVIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
Não ficando comprovado que houve culpa do motorista, mas que o acidente aconteceu por culpa ex-
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clusiva da vítima, que não tomou os devidos cuidados ao atravessar a rodovia, não tendo o apelado 
tempo suficiente para desviar, não há que se falar em indenização por ato ilícito, em razão da ausência 
de culpa do réu no evento. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, 
Apelação Cível nº 02390976720068090137, Relator: Des. MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Jul-
gamento: 10/01/2012, 6ª CAMARA CIVEL, Data de Publicação: DJ 994 de 31/01/2012)

APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS. RESPON-
SABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, CF E ART. 14, § 3º, CDC. ATROPELAMENTO. TRÂNSI-
TO COM BICICLETA NO SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. 
DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As pessoas 
de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente por danos causados a 
terceiros, a teor do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e art. 14, caput e § 3º, do Código de Defesa 
do Consumidor. 2. Em que pese a responsabilidade ser objetiva, a parte interessada deve demonstrar 
a existência do ato comissivo ou omissivo, o resultado e o nexo de causalidade. Se o evento decorreu 
de fato imputável exclusivamente à vítima, que atravessou a via de bicicleta e em sentido contrário 
ao fluxo de veículos, afasta-se o dever de indenizar. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 
(TJDF, Apelação Cível nº 0703191-07.2018.8.07.0003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 
Data de Julgamento: 15/07/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 28/07/2020)

Todavia, no caso, apesar da comprovada ausência de responsabilidade da empresa ré no aci-
dente, restou evidenciada a sua conduta omissiva, impedindo a vítima de receber socorro imediato.

Nesse sentido, o quanto relatado pela testemunha Sr. Ademir Cerqueira Ferreira (fl. 02 do ID 
16462470): […] que o motorista ficou pouco tempo no local, fez uma ligação telefônica, apareceu alguém 
da empresa, e ele foi embora; que foi o depoente, juntamente com outro colega que deu socorro à vítima.

A testemunha Sr. Jorge Luiz Cerqueira também narra a ausência de socorro à vítima, inclusi-
ve, a saída do motorista do local do acidente sem qualquer assistência, como consta à fl. 03/04 do ID 
16462470:

[…] que na sequência chegou uma pessoa ligada a empresa e o motorista deixou o local; que o de-
poente ficou desesperado, gritando, pedindo socorro, quando passava por ali um Sr. Com um carro 
velho que prestou socorro e levou a vítima para um hospital; que antes do impacto o caminhão não 
fez frenagem, tanto é sim que jogou o rapaz para longe; que o local onde aconteceu o acidente era 
uma descida; que não sabe dizer se, quando Carlos Rany iniciou a travessia, o caminhão já estava ao 
alcance da visão de Carlos Rany; que acompanhou a vítima ao hospital, por isso não estava presente 
quando a polícia chegou ao local; que acredita que a vítima já deu entrada no hospital sem vida, 
salienta, inclusive que ficou bastante nervoso e aborrecido porque a pessoa ligada à empresa, que 
chegou em uma Ranger de cor branca ou prata, não lembra bem, apenas sugeriu ao motorista que fu-
gisse, mas não prestou assistência nenhuma à vítima, situação que fez com que o depoente ficasse de-
sesperado, porque, no seu entendimento, já que estava de carro, deveria ter atendido a vitima; que não 
sabe dizer se o caminhão estava carregado, porque, ao ver a pancada, preocupou-se com a vítima.

Assim, apesar da evidenciada culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito, ficou paten-
te a omissão de socorro por parte da apelada após o infortúnio, o que foi, inclusive, confessado pelo 
motorista do caminhão o Sr. Túlio Elias Manoel Mendes da Silva no seu depoimento pessoal de ID 
16462451 e confirmado pela prova testemunhal produzida nos autos.

Ora, para caracterizar o dano moral basta que o ato atinja a normalidade cotidiana de outrem. 
No caso, conforme consta no depoimento de fl. 04 do ID 16462470, que o de cujus somente foi socor-
rido, por terceiros, sendo primeiramente levado ao hospital local da cidade de Berimbau e, após os 
primeiros cuidados, encaminhado a cidade de Feira de Santana.

Decerto, o conjunto probatório demonstra que a omissão da apelada impediu a vítima de rece-
ber o socorro imediato, sujeitando-a às consequências do ato praticado, ou seja, o dever de indenizar. 
Esse é o entendimento adotado pelos Tribunais:
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATROPELAMENTO. MORTE DA VÍTIMA. DA-
NOS MORAIS POR OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A 
sentença foi proferida com acerto ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima como excludente de 
responsabilidade pela ocorrência do acidente. 2. Embora o demandado não tenha responsabilidade 
pelo acidente, a sua conduta omissiva impediu a vítima de receber socorro imediato, diminuindo 
eventual chance de sobrevida e implicando no acirramento do sofrimento da família, a justificar 
o reconhecimento do dano extrapatrimonial. Indenização fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 
(TJBA, Apelação nº 00003948120138050213, Relator: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA, PRI-
MEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2019) [grifei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉ-
TICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE. 
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.1. RÉU REVEL. 
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ATROPELAMENTO DE PE-
DESTRE EM FAIXA DE TRAVESSIA. DEMANDANTE QUE NÃO RESPEITOU A SINALIZAÇÃO 
SEMAFÓRICA DE VEÍCULOS. CULPA DA VÍTIMA INCONTROVERSA NOS AUTOS. CULPA CON-
CORRENTE DO RÉU NÃO COMPROVADA. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA. REQUERENTE 
QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, I, DO CPC/2015. AUSÊN-
CIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO. 2. DANOS MORAIS. 
CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO DE SOCORRO POR PARTE DO REQUERIDO QUE GEROU 
AFLIÇÃO E ABALO PSICOLÓGICO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATEN-
ÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIFORMIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS, ÀS PARTICULARI-
DADES DO CASO CONCRETO E ÀS FUNÇÕES COMPENSATÓRIA E PEDAGÓGICA. 3. RE-
FORMA PARCIAL DA SENTENÇA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO 
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUSIVE RECURSAIS.APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA 
E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 10ª C.Cível - 0008793-43.2019.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: 
DESEMBARGADOR GUILHERME FREIRE DE BARROS TEIXEIRA - J. 01.08.2021) [grifei]

É cediço que a indenização por danos morais busca confortar a vítima pela prática de ato ilí-
cito, causador da lesão de cunho íntimo a qual não se consegue avaliar, porém é possível de estimar.

É de se ressaltar, nesse sentido, que a lei não fixa valores ou critérios para a quantificação da 
indenização. Por isso, os Tribunais Superiores têm se pronunciado reiteradamente no sentido de que 
o valor da reparação do dano deve ser arbitrado em montante que desestimule o ofensor a repetir a 
falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento indevido.

Nessa linha:

“...a lição do mestre Caio Mário, extraída da sua obra Responsabilidade Civil, pp. 315-316, pode nos 
servir de norte nessa penosa tarefa de arbitrar o dano moral. Diz o preclaro mestre: ‘Como tenho 
sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por danos morais estão 
conjugados dois motivos, ou duas concausas: I- punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um 
bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II- pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é um 
pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer 
espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no 
fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira 
o desejo de vingança’ ...” No que se refere à indenização por danos morais, esta objetiva a reparação 
de um dano causado, com a consequente diminuição do patrimônio do responsável, de forma a deses-
timular a repetição do ato ilícito praticado.

Assim, o prudente arbítrio do magistrado, para quantificação da indenização, exige que não 
deva ser considerada apenas a situação econômica do causador do dano, porque, se tal for o critério, 
resvalar-se-á para o extremo oposto, com amplas possibilidades de propiciar ao ofendido o enriqueci-
mento sem causa. Entretanto, há que se atender ao efeito inibidor da atitude repugnada.
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Esse é entendimento do eminente Min. SIDNEI BENETI, em voto AgRg no Agravo de Ins-
trumento Nº1.082.051 - SC (2008/0161071-0):

A indenização por danos morais tem como objetivo compensar a dor causada à vítima e desestimular 
o ofensor de cometer atos da mesma natureza. Não é razoável o arbitramento que importe em uma 
indenização irrisória, de pouco significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gra-
vame demasiado ao ofensor. Por esse motivo, a jurisprudência deste Superior Tribunal orienta que o 
valor da indenização por dano moral não escapa ao seu controle, devendo ser fixado com temperança.

Por fim, consideradas as peculiaridades do caso em apreço, buscando a adequada indenização do 
prejuízo moral, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser fixado o quantum 
indenizatório em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em conformidade com a realidade demonstrada nos autos.

Desta forma, o não provimento parcial do recurso, acarretaria lesão grave e de difícil repara-
ção, já que há fundamento relevante e acaso não sejam acolhidas as suas razões, poderá resultar em 
grande lesão à apelante, pois estar-se-ia deixando de distribuir a boa JUSTIÇA.

Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação para 
condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente aos danos morais, ora fixados no montan-
te de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), acrescido de correção monetária da data do arbitramento e juros 
de mora a partir do evento danoso, devendo arcar, ainda, com as custas e honorários advocatícios de 
15% sobre o valor da condenação.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0533245-97.2018.8.05.0001. Primeira Câmara Cível. Relatora: Juíza 
Substituta de 2º Grau Adriana Sales Braga. Julgado em 09/11/2020).

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALE-
TICIDADE RECURSAL AFASTADA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO 
ONCOLÓGICO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA POR AU-
SÊNCIA DE MÉDICO CONVENIADO. INÉRCIA DA OPERADORA. RESO-
LUÇÃO NORMATIVA Nº 259/2011 DA ANS. DEVER DE CUSTEIO INTEGRAL 
DO TRATAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0533245-97.2018.8.05.0001, em que figuram 
como apelante CASSI-CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRA-
SIL e como apelada VIVIANE SANTOS AMORIM.

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 RE-
CURSO e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁ-
RIOS DO BANCO DO BRASIL -CASSI contra a sentença (id. 9250488) proferida pelo MM Juiz de 
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Direito da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que, nos autos da “ação cominatória 
cumulada com pedido de indenização por danos morais” ajuizada por VIVIANE DOS SANTOS 
AMORIM, ora apelada, julgou procedentes os pedidos vertidos na peça incoativa, confirmando a 
liminar (id. 9250454) que impôs, em detrimento da recorrente, a obrigação de promover as autoriza-
ções necessárias para a realização dos procedimentos médico-cirúrgicos indicados na inicial, com o 
custeio dos honorários do cirurgião indicado pela parte autora, condenando-a, outrossim, ao paga-
mento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

Eis, respectivamente, o excerto da liminar e o dispositivo da sentença apelada:

“Em face do exposto, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, hei por bem DEFERIR A 
MEDIDA LIMINAR requerida para determinar à empresa Ré que, imediatamente, expeça as autoriza-
ções necessárias para a realização de cirurgia para os procedimentos COLECTOMIA PARCIAL SEM 
COLOSTOMIA PORVIDEOLAPAROSCOPIA + ENTERECTOMIA SEGMENTAR POR VIDEOLAPA-
ROSCOPIA,CÓDIGOS TUSS 31003621 + 31003672, arcando com os honorários do cirurgião Dr. André 
Luis Lopes de Carvalho, conforme orçamento de fl. 23, ficando estipulada multa diária no valor de R$ 
500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento desta decisão.” (decisão liminar - id. 9250454)
“(...) À vista do quanto expendido, julgo pelo acolhimento da prestação jurisdicional, de maneira que 
confirmo o pedido de tutela provisória de urgência antecipada como definitivo, consoante narrativa 
inserta na peça preambular; e condeno a parte demandada ao pagamento de indenização por dano 
moral na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da parte autora, com juros e correção mo-
netária. O não cumprimento do comando judicial de obrigação de fazer e/ou não fazer pela parte ré, a 
respeito desta decisão, incidirá multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da parte 
autora, com fulcro no art.497 do CPC. Os juros de mora e a correção monetária na responsabilidade 
objetiva têm seu marco, consoante jurisprudência do STJ.(...) Condeno a parte ré ao pagamento de 
despesas (custas e emolumentos) e honorários de advogado, estes em razão 15 (quinze) por cento do 
valor da condenação, com fulcro no art.85, parágrafo 2.º, do CPC” (Sentença - id. 9250488)

Em suas razões recursais (id. 9250492), a apelante alega que, por não dispor de profissio-
nais credenciados para realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico da recorrida, 
a teor do art. 12, inciso VI, da lei 9.656/98, estaria tão somente obrigada a realizar o reembolso do 
tratamento nos limites do valor que pagaria ao seu prestador credenciado, conforme previsão con-
tratual constante da Tabela Geral de Auxílios – TGA, e não no valor integral, como estabelecido 
na sentença. Aduz, outrossim, a inexistência de dano moral a ser reparado e, subsidiariamente, o 
excesso do valor fixado. Pleiteia, nestes termos, a reforma da sentença, para reduzir a obrigação de 
reembolso aos limites previstos na TGA, e afastar, ou, subsidiariamente, reduzir a indenização por 
danos morais.

Instada a se manifestar, a recorrida apresentou contrarrazões (id. 9250495), suscitando ofensa 
ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, acaso ultrapas-
sada a preliminar recursal, pela manutenção da sentença.

VOTO

DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Suscita a recorrida que o apelo afronta o princípio da dialeticidade recursal, por não fazer 
direta contraposição à sentença hostilizada, limitando-se a se remeter à peça defensiva, veiculando, 
outrossim, teses totalmente dissociadas da sentença meritória. Sem razão.

Contudo, pela análise das razões recursais (id. 9250492), depreende-se que o apelante apresen-
tou de forma concludente argumentos, em tese, capazes de ensejar a reforma da decisão vergastada, 
apontando concretamente os seus pontos de insurgência, quais sejam, o descabimento do custeio in-
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tegral, para além dos limites contratuais, do procedimento fixado na sentença e a o não cabimento de 
indenização por danos morais pela ausência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Nestes termos, rejeito a preliminar suscitada.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Ultrapassada a preliminar e constatado o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, 
conheço do recurso interposto.

DO MÉRITO

Cuida-se, na origem, de ação cominatória cumulada com pedido de indenização por danos 
morais por meio da qual a autora pleiteia, além da reparação civil por danos morais, a concessão de tu-
tela cominatória a fim de compelir a acionada, ora apelante, a autorizar e/ou custear os procedimentos 
cirúrgicos, inclusive de honorários médicos, para tratamento oncológico (câncer de intestino), o qual, 
a despeito da solicitação administrativa, não teria sido garantido pela operadora em razão da ausência 
de credenciamento de profissionais aptos a realização do procedimento.

A apelante, a seu turno, sustenta que, apesar de o procedimento solicitado fazer parte da co-
bertura do plano contratado, desde o ano 2013, quando todos os especialistas da área passaram a atua 
sob forma de cooperativa, não dispõe de nenhum profissional credenciado para a sua realização, pelo 
que, por não estar obrigada a oferecer “toda a amplitude de profissionais, exames e demais procedi-
mentos médicos cobertos pelo plano”, em situações como a presente, caber-lhe-ia, apenas, proceder o 
reembolso ao beneficiário, de acordo com os limites contratualmente previstos, nos termos do art.12, 
inciso VI, da Lei 9.656/98.

Nestes termos, verifica-se que despontam dos autos, de forma incontroversa, a efetiva contra-
tação do plano, a imperiosa necessidade de realização dos procedimentos pleiteados na exordial como 
meio atenuar os problemas de saúde enfrentados pela apelada, além da inexistência profissional cre-
denciado pela operadora para a realização dos referidos procedimentos, situação que perdura desde 
idos de 2013.

Pois bem.
De saída, registro que, a teor do art. 10 da lei 9656 – LPS, as operadoras de planos de saúde 

estão obrigadas a cobrir o tratamento das doenças previstas Classificação Estatística Internacional de 
Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde - CID, da Organização Mundial de Saúde, in verbis:

LEI 9.656 - LPS 
Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médi-
co-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no 
Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a in-
ternação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências 
mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:
Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o 
§ 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as 
respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as 
seguintes exigências mínimas: 
I - quando incluir atendimento ambulatorial: 
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, 
solicitados pelo médico assistente; 
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II - quando incluir internação hospitalar:
d) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e 
elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões 
e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou 
ministrados durante o período de internação hospitalar; 
 Art. 35-F. A assistência a que alude o art. 1o desta Lei compreende todas as ações necessárias à pre-
venção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde, observados os termos desta 
Lei e do contrato firmado entre as partes.

Contudo, daí não se segue que estejam as operadoras de planos de saúde obrigadas a con-
ceder ou custear os tratamentos, sobretudo o que não configurem casos de urgência e emergência, 
realizados por profissionais ou rede hospitalar não integrante do seu quadro de conveniados.

É que o art. 12, VI, da LPS limita a exigência de reembolso das despesas médico-hospitalares 
para tratamento de doenças abrangidas pela cobertura do plano às hipóteses em que “não for possível 
a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras”.

Desta forma, consoante iterativa jurisprudência do STJ, somente é exigível que os planos de 
saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado em hipóteses excepcio-
nais, tais como emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou re-
cusa do hospital conveniado. Afora estas circunstâncias, ou de previsão contratual em sentido contrário, 
inexiste ilegalidade na recusa de autorização para realização de procedimento fora da rede credenciada.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊN-
CIA. PLANO DE SAÚDE. LIMITES DA TABELA DO PLANO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PRO-
VIDO. 1. Afastada a alegação de julgamento extra petita, uma vez que a decisão recorrida não violou 
os limites objetivos da demanda, tampouco concedeu providência jurisdicional diversa da pleiteada 
na petição de recurso especial. 2. Nos termos do artigo 12, inciso VI, da Lei 9.656/98, o reembolso das 
despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde somente é admitido em casos excep-
cionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local 
e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustifica-
da, entre outros), e nos limites da relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados 
pelo respectivo produto. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 
1805155/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, 
DJe 24/04/2020)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 
PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PRÓTESE. CLÁUSULA RESTRITIVA. NATUREZA ABUSIVA. 
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. DESPESAS MÉDICAS. RE-
EMBOLSO INTEGRAL. DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO 
CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. A jurisprudência desta Corte Superior entende 
que é devido, pelo plano de saúde, o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo 
paciente conveniado em situações excepcionais como nas hipóteses de inexistência de estabeleci-
mento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, e impossibilidade de utilização 
dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada. Contudo, nessas ocasiões, o 
reembolso pode ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com o plano de saúde. 
Precedentes. [...] 7. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1430915/SP, Rel. Ministro 
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 02/10/2019)” - grifo nosso

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. 
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. 
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. HOSPITAL DE ALTO CUSTO. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. [...] 3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça 
no sentido de que nas hipóteses em que não se afigurar possível a utilização dos serviços credencia-
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dos, como é o caso das situações emergenciais, o reembolso poderá ser limitado aos preços e tabelas 
efetivamente contratados com o plano de saúde. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt 
no REsp 1761895/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 18/03/2019, DJe 21/03/2019)” - grifo nosso

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA IN-
DICADA POR PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEP-
CIONALIDADE. REEMBOLSO DAS DESPESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MAN-
TIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante orientação desta Corte, somente é exigível 
que os planos de saúde custeiem tratamento médico realizado por profissional não credenciado nas 
hipóteses de emergência ou urgência, inexistência de estabelecimento credenciado no local ou recusa 
do hospital conveniado, situações não verficadas nos autos. 2. A recusa do plano de saúde em custear 
cirurgia a ser realizada por profissional particular, quando fundada em cláusula contratual que 
restringe a cobertura à rede credenciada, não se mostra abusiva. Decisão agravada mantida. 3. 
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1236879/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZ-
ZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 05/09/2018)” - grifo nosso

“AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ÓBICES PROCESSUAIS AO CONHECIMENTO DO RE-
CURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA. CUSTEIO INTEGRAL DE TRATAMENTO FORA DA REDE 
CREDENCIADA. LIMITAÇÃO À TABELA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CABIMENTO. 
1. “Não sendo possível o atendimento na rede credenciada, é válida a cláusula que limita o reembolso 
à tabela da operadora de plano de saúde”. (AgInt no REsp 1408219/MG, Rel. Ministro LÁZARO GUI-
MARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 
20/02/2018, DJe 27/02/2018) 2. Por um lado, a forte intervenção estatal na relação contratual e a ex-
pressa disposição do art. 197 da CF, deixa límpido que o serviço é de relevância pública, extraindo-se 
da leitura do art. 22, § 1º, da Lei n. 9.656/1998, a inequívoca preocupação do legislador em assegurar 
o equilíbrio financeiro-atuarial dos planos e seguros de saúde, que devem estar assentados em planos 
de custeio elaborados por profissionais, segundo diretrizes definidas pelo Consu. 3. Por outro lado, 
o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98 estabelece que deve ser realizado pela operadora do plano de saúde 
o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas pelo beneficiário com 
assistência à saúde, em casos de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos 
serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a 
relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto. Precedente. 
4. O beneficiário de plano de saúde que escolhe hospital privado de referência em seu segmento, de 
outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da 
sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes 
de sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembol-
sar os valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. (REsp 1679015/MS, Rel. Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018) 5. Agravo interno 
não provido. (AgInt no AREsp n. 1.307.957/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, DJe de 17.9.2018)” - grifo nosso

A bem da verdade, uma detida análise desvela que a maioria esmagadora dos precedentes que 
deram ensejo à referida orientação jurisprudencial do STJ sobre a matéria, tratam de casos em que 
o beneficiário, muitas vezes deslocando-se de sua Cidade ou Estado para tanto, opta por realizar o 
procedimento fora da rede credenciada, movidos pelo desejo de receber atenção dos melhores e mais 
caros hospitais do País (como o Sírio-Libanês, por exemplo), cujos preços praticados estão muito aci-
ma do valor de mercado e completamente à margem da média de custos médicos hospitalares levados 
em consideração para composição do valor da mensalidade do plano. Nestes casos, perfilhando do 
entendimento estabelecido no STJ, tenho que se afigura escorreita a limitação do reembolso aos valo-
res previstos no contrato, que obriga a operadora ao custeio do tratamento, mas não ao descomedido 
custeio das melhores e mais caras estruturas, sob pena de inviabilização do próprio plano.

Sucede que, por outro lado, a par desta remansosa jurisprudência acerca das hipóteses de 
cabimento e limite do reembolso, a jurisprudência do STJ há muito vem chamando atenção para 
a necessidade de observância do desenho constitucional de distribuição de competências e do pa-



498

REVISTA BAHIA FORENSE

pel conferido às agências reguladoras, dando elevado destaque à função normatizadora da ANS 
dentro do panorama normativo do direito à saúde, acentuando, de forma cada vez mais veemente, a 
necessidade de respeito aos atos normativos expedidos pela agência reguladora, com embargos 
a decisões que preterem injustificadamente a regulamentação infralegal.

É o que se colhe, exempli gratia, das profusas, mas oportunas e assertivas, consignações 
lançadas pelo Ministro Luís Felipe Salomão, no voto condutor do paradigmático Recurso Especial 
1733013/PR, transcrevo:

“(...) Ingo Wolfgang Sarlet leciona que o texto constitucional não define expressamente o conteúdo 
do direito à proteção e promoção da saúde, indicando ‘a relevância de uma adequada concretização 
por parte do legislador e, no que for cabível, por parte da administração pública’.
É dizer, no tocante às possibilidades e limites da exigibilidade do direito constitucional à saúde na 
condição de direito subjetivo, a pretensão de prestações materiais ‘demanda uma solução sobre o 
conteúdo dessas prestações, principalmente em face da ausência de previsão constitucional mais 
precisa’. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes; MENDES, Gilmar Ferreira; SARLET, Ingo Wolf-
gang; SARLET, Lenio Luiz (Coords.). Comentários à constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 
2014, p. 1.932-1.935)
(...)
Com efeito, evidentemente, resguardado o núcleo essencial do direito fundamental, no tocante à saúde 
suplementar, são, sobretudo, a Lei n. 9.656/1988 e os atos regulamentares infralegais da ANS e do 
Conselho de Saúde Suplementar, expressamente prestigiados por disposições legais infraconsti-
tucionais, que, representando inequivocamente forte intervenção estatal na relação contratual de 
direito privado (planos e seguros de saúde) conferem densidade normativa ao direito constitucional 
à saúde.
(...)
A Lei n. 9.656/1998 foi, assim, concebida para tratar dos planos e seguros privados de assistência à 
saúde, criando um microssistema, com normatividade específica e diferenciada de proteção aos usu-
ários de serviços privados de saúde.
Nessa toada, algumas das principais inovações da lei foram a obrigatoriedade da obtenção de autori-
zação de funcionamento das operadoras e o compulsório registro dos contratos na agência regulado-
ra (Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS), bem como seus respectivos conteúdos atuariais 
e cláusulas de cobertura.
(...)
Renata Maria Gil Esmeraldi e José Fernando Lopes, em dissertação sobre o tema, orientam que ‘to-
das as operadoras, inclusive aquelas que a elas estão por alguma forma equiparada (Lei 9.656/98, art. 
1º, §§ 1º e 2º), bem como as atividades de assistência que a elas cabe prestar (Lei n. 9.656/98, art. 8º), 
estão subordinadas e submetidas à regulação, controle e fiscalização da ANS (Lei n. 9.656/98, art. 
1º, §1º)’ (Planos de saúde no Brasil. Doutrina e jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 42).
Por último, é também relevante salientar que a Lei n. 9.961/2000 criou a ANS, estabelecendo no art. 
3º sua finalidade institucional de promover a defesa do interesse público na assistência suplemen-
tar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas relações com prestadores e 
consumidores, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País.
O art. 4º, I e III, elucida que compete à ANS: I - propor políticas e diretrizes gerais ao Conselho Na-
cional de Saúde Suplementar - Consu para a regulação do setor de saúde suplementar; III - elaborar 
o rol de procedimentos e eventos em saúde, que constituirão referência básica para os fins do disposto 
na Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998, e suas excepcionalidades; XXVI - fiscalizar a atuação das ope-
radoras e prestadores de serviços de saúde com relação à abrangência das coberturas de patologias 
e procedimentos; XXX - aplicar as penalidades pelo descumprimento da Lei no 9.656, de 1998, e de 
sua regulamentação; XXXVI - articular-se com os órgãos de defesa do consumidor visando a eficácia 
da proteção e defesa do consumidor de serviços privados de assistência à saúde, observado o disposto 
na Lei n. 8.078, de 11 de setembro de 1990; XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência 
à saúde no âmbito da assistência à saúde suplementar.
Na linha desse entendimento, a meu juízo, parece intuitivo concluir que, quando da idealização da 
legislação específica e satisfatoriamente abrangente, a regra foi fazer incidir seus mandamentos 
sempre que as relações a serem reguladas dissessem respeito à atividade regulamentada pela lei, 
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qual seja a prestação continuada de serviços ou a cobertura de custos assistenciais a preço pré ou 
pós-estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir assistência médica, hospita-
lar e odontológica.
(...)
Nessa perspectiva, de um lado, é importante pontuar não haver dúvida de que não cabe ao Ju-
diciário se substituir ao legislador, violando a tripartição de poderes e suprimindo a atribuição 
legal da ANS ou mesmo efetuando juízos morais e éticos, não competindo ao magistrado a impo-
sição dos próprios valores de modo a submeter o jurisdicionado a amplo subjetivismo.(...)(REsp 
1733013/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 
20/02/2020) - grifo nosso

No mesmo neste sentido, ainda mais recente, o REsp 1794629/SP, em voto de lavra da Minis-
tra Nancy Andrighi:

“(...) o Poder Judiciário deve observar o dever de deferência às normas expedidas pelas agências 
reguladoras, em especial pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Esse dever encontra 
respaldo na separação dos poderes, no fato de que incumbe ao Poder Executivo tomar decisões na 
esfera administrativa, de maneira geral, e às agências reguladoras, de modo mais específico, visto que 
dotadas de expertise técnica para a produção de atos administrativos.
Com efeito, no âmbito da saúde suplementar, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar os dispo-
sitivos legais da Lei dos Planos de Saúde, tem exercido o controle judicial dos atos administrativos 
produzidos pela ANS em consonância com o dever de deferência.
Trago aqui, de forma ilustrativa, alguns casos em que esse dever tem sido observado nos precedentes 
desta Corte, como os precedentes que decidiram acerca da manutenção em plano de saúde coletivo 
do ex-empregado que se aposenta ou é demitido sem justa causa, em que o STJ observou o disposto 
na Resolução nº 275/2011 da ANS (REsp 1.237.054/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 
Terceira Turma, DJe 19/5/2014), e julgados que tratam da portabilidade da carência e da migração 
de categorias de planos dentro da mesma operadora (REsp 1.525.109/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas 
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 18/10/2016) (...)” (REsp 1794629/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEI-
RO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 
10/03/2020)” - grifo nosso

Como se vê, inexiste dúvida de que emana da jurisprudência do STJ a orientação de que o 
Poder Judiciário não pode olvidar das diretrizes expedidas pela Agência Nacional de Saúde no 
exercício do seu mister de promover a integração normativa no âmbito das atividades de assistência 
suplementar à saúde.

Ocorre que, no exercício desta sua competência - expressamente enunciada nos incisos II, 
XXIV, XXVIII e XXXVII do art. 4º e o inciso II do art. 10, da Lei nº 9.961/2000 (lei que instituiu a 
referida autarquia) -, a ANS editou a Resolução Normativa – RN 259/2011, que regulamenta a garantia 
de atendimento dos beneficiários de plano privado de assistência à saúde, dispondo da seguinte forma:

Resolução 259/2011 da ANS
Art. 4º Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o 
serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à 
área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em:
I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município;
II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este
§ 1º No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do ser-
viço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, 
mediante acordo entre as partes.
2º Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou 
nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um 
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prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, res-
peitados os prazos fixados no art. 3º
§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º se aplica ao serviço de urgência e emergência, sem necessi-
dade de autorização prévia, respeitando as Resoluções CONSU nº 8 e 13, ambas de 3 de novembro de 
1998, ou os normativos que vierem a substituí-las.
Art. 5º Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que 
ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abran-
gência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir atendimento em: 
I - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou 
II - prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde à qual faz parte o município. 
§ 1º Na inexistência de prestadores nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora 
deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, 
assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3º. 
§ 2º Nas hipóteses listadas nos incisos I e II deste artigo, a operadora estará desobrigada a garantir 
o transporte. 
Art. 9º Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obri-
gado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de 
até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas com transporte. 

Portanto, à luz dos referidos preceptivos, forçoso concluir que incumbe à operadora garan-
tir ao segurado o atendimento para realização de procedimentos acerca dos quais esteja obrigada 
a cobrir, cabendo-lhe, na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador integrante da 
rede assistencial, providenciar um prestador não credenciado no âmbito do município ou regiões 
limítrofes, sob pena de ser compelida a promover o reembolso integral dos gastos havidos pelo 
beneficiário, a teor do que dispõe o art. 9º da referida resolução.

Neste contexto, por fidelidade a hodierna obrigação do magistrado de manter a coerência de 
suas decisões e respeitar as orientações jurisprudenciais de instâncias superiores, ressalto que, em 
casos como tais – inexistência de prestador credenciado e inércia para credenciamento de outro 
–, não se pode adotar aquela mesma razão de decidir que subjaz dos precedentes do STJ adrede 
consignados, já que neles não foram enfrentadas e suplantadas as disposições dos arts. 4º, 5º, 6º e 9º 
da RN 259 da ANS, o que caracteriza hipótese de distingish - quiçá supedâneo de eventual overruling 
-, em decorrência da particularidades fático-jurídicas não consideradas naqueles julgamentos.

Com efeito, nas hipóteses em que restar comprovado que a operadora não dispunha de presta-
dor de serviços naquela região e que tampouco cuidou de providenciar outro a fim de garantir a devida 
assistência (mediante o arranjo de que trata o §1º do art. 4º da RN 259), exsurge para o beneficiário 
o direito de exigir o reembolso integral das despesas havidas para a realização do procedimento, 
consoante expressa previsão normativa do art. 9º da RN 259.

Mesmo porque, o escopo do contrato de plano de saúde reside na garantia de tratamento 
ao beneficiário do plano, o que estaria em xeque se fosse dado à operadora a opção de não dis-
por de profissionais credenciados para sujeitar o paciente ao reembolso dos valores estabelecidos 
de forma unilateral, muito abaixo do valor de mercado. É que, se não há profissional referenciado, só 
restará ao beneficiário a opção de contratar um particular, submetendo-se ao preço de mercado, que, 
destoando daquele ofertado pela operadora, muitas vezes tornará impossível o tratamento pela inca-
pacidade financeira do paciente.

Isto é, a julgar por esta lógica, se o segurado dispõe de recursos financeiros, ele fará o trata-
mento as suas expensas e será reembolsado no valor definido pelo plano, contudo, se ele não dispuser 
destes recursos ficará sem o cuidado médico, pois, a despeito da obrigação principal de garantir o 
tratamento do beneficiário, a operadora não arcaria com quaisquer consequências pela ausência de 
profissionais credenciados. Com isto, estar-se-ia albergando a possibilidade de a operadora furtar-se 
da sua principal obrigação contratual, bastando, àquela que não quisesse custear determinado pro-
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cedimento, mesmo quando sua obrigatoriedade tenha sido estabelecida por lei ou ato normativo da 
ANS, que não credencie quaisquer profissionais ou estabelecimentos aptos a realizá-lo, já que, não 
dispondo o beneficiário dos recursos necessários, o procedimento jamais será realizado.

Não se trata de situação meramente hipotética. As circunstâncias do caso concreto, máxime o 
conjunto postulatório da apelante - que busca o reconhecimento do pretenso direito a não ser obrigada 
a oferecer “toda a amplitude de profissionais, exames e demais procedimentos médicos cobertos pelo 
plano” -, o comprovam.

Seria contrassenso afirmar que a operadora está obrigada a uma “prestação continuada de ser-
viços ou cobertura de custos assistenciais, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assis-
tência à saúde” (art. 1º da LPS), a qual “compreende todas as ações necessárias à prevenção da doença 
e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde” (art. 35-F), e, ao mesmo tempo, desobriga-la de 
adotar as medidas necessárias para prestar assistência à determinada doença, simplesmente por não 
concordar com o valor praticado no mercado, possibilitando-se que o beneficiário fique desassistido, 
tal como ocorreria no caso sob exame.

Não por outro motivo - a não ser o de impedir que os beneficiários sejam submetidos à situa-
ção de completa desassistência- que a ANS editou a resolução normativa 259, que, em seu artigo 9º, 
prevê o reembolso integral caso a operadora não se desvencilhe da obrigação de sua obrigação prin-
cipal, que é a de garantir a assistência ao segurado.

Nem se diga que a referida norma, de caráter infralegal, deva ceder ante a disposição do art. 
12, inciso VI, da Lei. 9.6.56/98, posto que inexiste conflito entre elas. Tratam-se de normas que se 
complementam. Não se pode perder de vista, como vem, enfaticamente, reiterando o Superior Tri-
bunal de Justiça, que o poder normativo da ANS e a competência para regular situações deste jaez 
emanam da própria Lei 9.656/98, que se coaduna, outrossim, com as disposições da Lei 9.961/2000 
- de mesmo patamar hierárquico -, cujo art. 4º assim dispõe:

Lei 9.961/2000 
Art. 4º Compete à ANS: 
II - estabelecer as características gerais dos instrumentos contratuais utilizados na atividade das operadoras; 
IV - fixar critérios para os procedimentos de credenciamento e descredenciamento de prestadores de 
serviço às operadoras; 
XXIV - exercer o controle e a avaliação dos aspectos concernentes à garantia de acesso, manu-
tenção e qualidade dos serviços prestados, direta ou indiretamente, pelas operadoras de planos 
privados de assistência à saúde; 
XXVI - fiscalizar a atuação das operadoras e prestadores de serviços de saúde com relação à 
abrangência das coberturas de patologias e procedimentos; 
XXIX - fiscalizar o cumprimento das disposições da Lei no 9.656, de 1998, e de sua regulamentação; 
XXXVII - zelar pela qualidade dos serviços de assistência à saúde no âmbito da assistência à saúde 
suplementar; 
XLI - fixar as normas para constituição, organização, funcionamento e fiscalização das ope-
radoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o da Lei no 9.656, de 3 de junho de 
1998, incluindo: 
g) garantias assistenciais, para cobertura dos planos ou produtos comercializados ou disponibi-
lizados; 

Concessa venia, apenas uma interpretação puramente literal, descontextualizada e cega aos 
postulados da lealdade, da equivalência das prestações e contraprestações, da confiança recíproca, 
da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres - contrária, 
destarte, a própria ordem jurídica vigente - conduziria a ideia de conflito entre as disposições da re-
solução normativa 259 da ANS com as da Lei 9.656/98, de modo a justificar o afastamento da norma 
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infralegal para impor limitação do reembolso em casos deste jaez, o que, ressalte-se, viria a reboque 
da desvirtuação do contrato, cuja principal característica é garantia do tratamento.

Referida hermenêutica serve senão ao estímulo do inadimplemento contratual por parte das 
operadoras, que, ao invés de adequar-se à realidade do mercado, poderão optar por não dispor de 
profissionais na rede credenciada para, assim, sempre exercer, arbitrariamente, o preço sobre o qual, 
nestas circunstâncias, deterá o monopólio, permitindo-se, inclusive, que, por via transversa, se furtem 
da sua principal obrigação contratual, impedindo o tratamento dos segurados.

Importante frisar que não se descuida de que “a viabilização da atividade de assistência à saú-
de envolve custos elevados, que terão de ser suportados pelos próprios consumidores” (Ministro Luis 
Felipe Salomão, no julgamento do AgInt no AREsp 1307957/MG), e de que “cabe ao Poder Judiciário 
um papel fundamental, o de promover uma interpretação justa e equilibrada da legislação pertinente à 
matéria”, mediante o cotejo dos “interesses envolvidos sem sentimentalismos e ideias preconcebidas” 
(FERREIRA, Cláudia Galiberne. PEREIRA, Hélio do Valle; ENZWEILER, Romano José (coords). 
Curso de direito médico. São Paulo: Conceito Editorial, 2011, p. 214-215). Pelo contrário, a interpreta-
ção que ora se dá aos dispositivos em testilha escora-se fortemente nestas premissas.

Ora, se nenhum profissional se dispõe a laborar pelos preços oferecidos pela operadora, signi-
fica que este valor ofertado destoa por completo da realidade do mercado, carecendo de qualquer ra-
zoabilidade impor ao segurado, que não dispunha de um único profissional médico credenciado para 
realizar o tratamento, pagar o valor de mercado para, contudo, ser reembolsado em valor muito aquém 
- isto, ressalte-se, quando o segurado dispor dos valores, porque, quando não, ficará sem o tratamento.

Destaco, outrossim, que o entendimento aqui propalado também ecoa na jurisprudência de 
outras Cortes, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA 
DE REDE CREDENCIADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 259/2011 DA ANS. 1. Nos termos da 
Resolução Normativa nº 259/2011 da ANS, na hipótese de não haver prestador integrante da rede 
assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no Município pertencente à área 
geográfica, a operadora está sujeita a pagar os custos do atendimento, reembolsando o contra-
tante integralmente no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da data da solicitação de reembolso. 
(...) NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, Nº 
70082697723, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, 
Julgado em: 21-11-2019)” - grifo nosso 

“PLANO DE SAÚDE – Obrigação de fazer – Cobertura de procedimentos para tratamento multidis-
ciplinar de reabilitação de criança acometida de transtorno do espectro autista – É abusiva a recusa 
de cobertura a procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de 
doenças previstas no contrato, sob pretexto de não constar no rol de procedimentos da ANS – Súmulas 
96 e 102, TJSP – Custeio integral de profissionais fora da rede credenciada na eventualidade de o 
tratamento não ser fornecido diretamente pelo plano de saúde, conforme art. 4º, da RN ANS n. 
259/11- Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1045992-52.2019.8.26.0114; 
Relator (a): Luiz Antonio de Godoy; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas 
- 7ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 05/10/2020)” - grifo nosso 

“Apelação Cível. Direito do Consumidor. Plano de Saúde. Autora acometida de endometriose profunda 
multicompartimentar necessitando de cirurgia com equipe multidisciplinar especializada. Sentença 
que julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré: a reembolsar a parte autora o valor de R$ 
44.642,41 (quarenta e quatro mil, seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos), e lhe 
pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral. Apelação interposta pela 
ré requerendo a improcedência do pedido. Recurso que não merece prosperar. 1. Alegação da ré no 
sentido de contratação de médico particular por opção da autora que não prospera. 2. Ausência de 
prova nos autos da existência de médico credenciado que realizasse a cirurgia indicada. 3. Rela-
ção de médicos credenciados, juntada pela parte ré, que não comprova que estariam aptos a realizar 
o procedimento de cirurgia necessário. 4. Dano material demonstrado decorrente da contratação de 
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equipe médica. 5. Reembolso que deve ocorrer na forma integral como determina a RN 259 da 
ANS. 6. Dano moral que resta, igualmente, configurado. Autora com indicação de cirurgia urgente, 
dores incapacitantes, riscos de obstrução de bexiga e intestino, além do risco de infertilidade perma-
nente, que após buscar por profissionais credenciados junto a ré e não encontrar, realizou a cirurgia 
com médicos particulares e teve negado o reembolso integral. Fatos que demonstram dano moral a 
ser indenizado. Precedentes. Quantum indenizatório não impugnado. NEGADO PROVIMENTO AO 
RECURSO. (APELAÇÃO 0002163-61.2018.8.19.0213 - Des(a). JDS MARIA CELESTE PINTO DE 
CASTRO JATAHY - Julgamento: 11/03/2020 - VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)” - grifo nosso

Pois bem. São estas as premissas que orientam este julgamento.
Na espécie, conforme alhures apontado, sobressai-se a confissão da apelante que há muito 

(desde 2013) não dispõe, em toda sua abrangência de cobertura, de profissionais credenciados 
aptos a realizar o procedimento objeto da lide, em vista de articulação da categoria contra os pre-
ços praticados pela operadora.

Perceba-se, pois, que o caso dos autos retrata situação de duradoura ausência de profissio-
nais habilitados na rede credenciada, por eloquente inércia da operadora, situação que, na linha 
do que exaustivamente se expôs, reclama a incidência do art. 9º da resolução normativa 259 da ANS.

Com efeito, aqui não se busca albergar o reembolso ao beneficiário que, pelo simples desejo de 
se valer dos melhores médicos ou estruturas, optou por realizar o procedimento fora da rede creden-
ciada, mas de garantir o direito de tratamento àquele que não teve à sua disposição profissionais 
conveniados, por exclusiva conduta da operadora, pelo que foi obrigado a valer-se da rede parti-
cular, sob pena de não receber tratamento.

Assim é que, tenho por escorreita a sentença que determinou o custeio no valor integral dos 
procedimentos.

De igual modo, tenho que a recusa – decorrente da omissão em adotar providências para via-
bilizar o procedimento prescrito pelo médico da apelada - operou-se de forma indevida, de forma a 
causar nítido dano moral para à apelada, que, justo em maior momento de fragilidade, ínsita ao seu 
quadro clínico (de neoplasia maligna), teve a sua legítima expectativa frustrada pela recorrente. Não 
se pode olvidar que a recusa do procedimento necessário para o tratamento e atenuação do grave qua-
dro de saúde da apelada, implica na redução da sua já abalada qualidade de vida.

É pacífico o entendimento do STJ de que a injusta recusa, em casos como tal, caracteriza dano 
in re ipsa:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA A TRATAMENTO INDICADO 
POR MÉDICO ESPECIALISTA (HOME CARE) DANOS MORAIS CONFIGURADOS. AGRAVO IN-
TERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a recusa indevida/
injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento 
médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, 
por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. 2. A interpo-
sição de recursos cabíveis não implica “litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da justi-
ça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo Tribunal de origem ou sem alegação de 
fundamento novo” (AgRg nos EDcl no REs p n. 1.333.425/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 27/11/2012, DJe 4/12/2012). 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do 
julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1876468/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO 
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 07/10/2020)” - grifo nosso

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTA-
DOR DE OCLUSÃO DE VEIA CENTRAL DA RETINA COM GRAVE HEMORRAGIA. NEGATIVA DE 
TRATAMENTO. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO CONHECI-
DO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...) 3. A orientação jurisprudencial 
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do STJ reconhece “a existência do dano moral nas hipóteses de recusa injustificada pela operadora 
de plano de saúde, em autorizar tratamento a que estivesse legal ou contratualmente obrigada, por 
configurar comportamento abusivo” (AgInt no AREsp 1.379.491/PE, Relator Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2/5/2019). 4. Agravo interno provido para afastar a falta de 
dialeticidade recursal, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl 
no AREsp 1629946/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 
01/10/2020)” - grifo nosso

Por fim, no que tange o valor da indenização, tenho que a fixação do dano moral, por não sig-
nificar uma perda material, deve ser feita seguindo o prudente arbítrio do julgador, de forma que não 
signifique um injustificado enriquecimento para a parte, mas, também, 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 do ofendido, a repercussão e a 
gravidade da ofensa, a intenção e o ânimo de ofender).

Na espécie, bem examinadas as circunstâncias que envolvem o caso tenho que a condenação 
ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), encontra-se dentro dos princípios da proporcionalidade 
e razoabilidade, como bem posto na sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento e, de acordo com o art. 
85, §§ 1° e 11º, do Código de Processo Civil, majorar a verba honorária fixada na sentença de 15% para 
18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8031682-84.2021.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Julgado em 17/05/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DO PÁTRIO PODER. GENI-
TORA QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES PSICOLÓGICAS/MORAIS PARA 
CRIAÇÃO DO MENOR. REGISTROS ANTERIORES DE DESÍDIA COM O 
MENOR. GENITOR FALECIDO. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 
GUARDA PROVISÓRIA COM A TIA PATERNA. OBSERVÂNCIA AO PRIN-
CÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DECISÃO AGRAVADA 
MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão que decretou a 
suspensão do pátrio poder da genitora em razão da ausência de condição psicológica 
para a criação do menor, em especial por tê-lo submetido a maus-tratos, com utili-
zação de medicação indevida na criança (sedação), além de haver inúmeros registros 
no Conselho Tutelar de desídia, além de não possuir a guarda dos outros filhos.
2. Criança que não possui genitor, eis que já falecido. Necessidade de encaminha-
mento do menor para ser mantido sob a guarda provisória da tia paterna, a fim de 
coibir maiores danos físicos e psicológicos à criança, diante dos problemas psiquiá-
tricos da genitora, além das denúncias reiteradas de maus tratos. Decisão que decreta 
a suspensão do pátrio poder e guarda provisória à tia paterna mantida. RECURSO 
NÃO PROVIDO.
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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8031682-
84.2021..8.05.0001, em que figura como Agravante LUCIMEIRE LIMA BENTO e como Agrava-
do o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível 
do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do re-
latório e voto do Relator:

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIMEIRE LIMA BENTO em face do MI-
NISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA com o objetivo de reformar a decisão ID 19390175, 
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Ja-
guaquara-Ba, que concedeu a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, com esteio no art. 300 do CPC, conceder a tutela de V.G.L.DOS S. à sua tia pater-
na, Sra. DENILDETE DOS SANTOS e a suspensão do poder familiar de DENIVALDO DOS SANTOS 
e LUCIMEIRE LIMA BENTO em relação ao seu filho V.G.L.DOS S. Expeça-se termo de guarda e 
intime-se a Sra. DENILDETE DOS SANTOS para prestar compromisso legal. Cite-se os genitores, 
DENIVALDO DOS SANTOS e LUCIMEIRE LIMA BENTO, residentes no Loteamento Fernando de 
Fabinho, s/nº, Itaquara/BA, para apresentar contestação, no prazo de 15(quinze) dias, advertindo-se 
que não se manifestando nos autos será decretada a sua revelia, reputando-se verdadeiros os fatos 
narrados na inicial. Proceda-se à digitalização do processo de nº 0001317-70.2015.805.0138 e associa-
ção aos presentes autos no sistema PJE. Concedo a gratuidade da justiça.[...]

Requer a agravante, a concessão da gratuidade da justiça e, no mérito, a concessão do efeito 
suspensivo ao recurso para que permaneça com a guarda de seu filho.

Afirma ter o genitor do menor falecido em 04/09/2021, o que lhe permitiu organizar melhor 
sua casa e sua rotina, além de aduzir que é diagnosticada com transtorno bipolar em fase de remição 
e que o menor nunca foi abandonado.

Aduna fotografias e exames da criança (Ids 19389690 a 19389715) a fim de comprovar que a 
criança está matriculada na escola e encontra-se com saúde e vacinada em dias.

Finalmente, atesta ter perdido a guarda dos filhos mais velhos, mas estar em condições de 
cuidar de seu filho, pugnando para que seja mantida com a guarda do mesmo, eis que a tia que ficaria 
responsável pelo mesmo mora em Uberlandia/MG, o que a impediria de conviver com do filho diante 
da parca condição financeira, não havendo comprovação de que o menino estaria dopado ou mau tra-
tado. Pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, provimento do recurso interposto.

Contrarrazões ID 20703793 pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum a decisão 
vergastada que determinou a suspensão do poder familiar da agravante e concedeu a tutela do menor 
à sua tia paterna.

Opinativo do MP ID 25508105 pelo não provimento do Agravo de Instrumento e manutenção 
da decisão agravada por existirem elementos que indicam a atual incapacidade da genitora agravante 
para cuidar da criança, sendo cabível a suspensão do poder familiar.

Complementa ainda o MP aduzindo que não há, por ora, sentença de extinção do poder fami-
liar, mas apenas a determinação de sua suspensão, ad cautelam, o que, de fato, parece ser a medida 
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mais adequada à atual fase processual e que denota-se que a tutela fora concedida à tia paterna da 
criança, Sra. Denildete dos Santos, para que a criança tenha pleno desenvolvimento.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Sem recolhimento de custas em razão do 
pleito de gratuidade formulado em primeiro grau e deferido nesta seara recursal.

VOTO

Conheço do recurso, presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade. Sem 
custas, diante da gratuidade deferida.

Pelos termos da decisão hostilizada, nota-se que a magistrada de primeiro grau, com esteio no 
art. 300 do CPC, concedeu a tutela de V.G.L.dos S. à sua tia paterna, sra. DENILDETE DOS SAN-
TOS e a suspensão do poder familiar de DENIVALDO DOS SANTOS e LUCIMEIRE LIMA BEN-
TO em relação ao seu filho V.G.L.DOS S., diante do fato de a genitora do menor apresentar quadro de 
descontrole mental e agressividade, dopando a criança, ausentando-se constantemente e deixando-o 
em companhia do genitor que por sua vez, segundo o relatório, tem problemas com dependência de 
bebidas alcoólicas, apresentando risco à integridade da criança.

Neste sentido, infere-se dos elementos constantes dos autos que a situação fática do menor é 
demasiado complexa, com a perda do pai e a mãe que apresenta problemas psicológicos, sem a efetiva 
comprovação da remissão de tais problemas, o que demonstra que o Juízo a quo agiu com prudência 
ao determinar que, liminarmente, o menor fique sob a guarda da tia paterna, justamente para coibir 
maior dano psicológico ao mesmo, não se configurando, assim, o perigo da demora a justificar, de 
imediato, a sustação da decisão proferida pela Magistrada primeva, em especial porque dos elementos 
indicados no processo de origem e admitidos pela própria recorrente, a mesma apresenta problemas 
psicológicos e não mais detém a guarda dos dois filhos mais velhos.

Assim, não há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 
dano ou o risco ao resultado útil do processo, já que o menor estaria sob a guarda da tia e, após a de-
vida instrução, com a apresentação da defesa naqueles autos, poderia retornar à guarda da genitora, 
ora agravante, se for a hipótese.

Ademais, em Juízo de cognição sumária não exauriente, não é possível averiguar, da análise 
dos documentos adunados aos autos (Ids 19389690, 19389697 e 19389699 – exames laboratoriais da 
criança com lapso de 4 anos - 19389704 - rendimento escolar com informações genéricas -19389705) 
se a genitora encontra-se apta aos cuidados do menor.

Dessa forma, não há evidência da probabilidade do direito da requerente e o perigo de dano ou 
o risco ao resultado útil do processo a justificar a imediata suspensão da decisão agravada, posto que 
não há possibilidade de perecimento da tutela pretendida, que poderá ser deferida a qualquer tempo, 
acaso verificados os requisitos legais, na ação de origem.

Nestes termos, verifico ser a suspensão do pátrio poder da genitora a medida mais plausível 
em atenção ao Principio do Melhor Interesse da Criança, já que a genitora não possui condição psi-
cológica para cuidar do filho, em especial diante dos inúmeros registros de desídia e maus-tratos, 
problemas psicológicos, além de não permanecer com a guarda dos outros filhos.

Por fim, vale mencionar o opinativo do Ministério Publico no sentido da suspensão do pátrio 
poder e manutenção da decisão agravada em seus termos, com o improvimento do agravo.

Assim, diante das razões expostas, VOTO NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO 
AO RECURSO para manter a decisão agravada em todos os seus termos e fundamentos, em atenção 
ao princípio do melhor interesse da criança.
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*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8036743-23.2021.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Julgado em 26/07/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE DIVÓR-
CIO LITIGIOSO.  DIVÓRCIO LIMINAR. DIVÓRCIO IMPOSITIVO. TUTE-
LA PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTA-
TIVO. PODER GERAL DE CAUTELA. MEDIDA CAUTELAR PROTETIVA 
DE AFASTAMENTO DEFINITIVO DO AGRAVADO DO LAR CONJUGAL. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se, na origem, de ação de divórcio c/c pedido liminar e mediadas protetivas de 
urgência proposta por M.N.O.DE A. contra seu cônjuge, E.DE A., visando exercer o di-
reito potestativo à decretação do divórcio, em caráter liminar, sendo este da vontade ine-
quívoca e manifesta da parte, a qual declara a impossibilidade de reconciliação do casal. 
2. O Juízo a quo, ao retardar a análise do pedido de decretação liminar do divórcio para 
após a realização de audiência de conciliação entre o casal, afastou norma constitucio-
nal de eficácia plena – uma vez que seu exercício não foi condicionado à regulamenta-
ção pela CF/88 – em prejuízo do direito potestativo da autora ora agravante
3. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir pelo reconhecimento do direito po-
testativo ao divórcio direto, independentemente de audiência de conciliação, conforme 
precedentes colacionados aos autos
4. Os artigos 694 e 695 do Código de Processo Civil de 2015 devem ser interpretados 
à luz da Constituição Federal, não podendo o procedimento especial das ações de 
família, estabelecido em lei, criar uma condicionante para o exercício de um direito 
constitucionalmente previsto.
5. Em somatório, repise-se que a existência de norma constitucional expressa não dei-
xa margem para que seja realizada interpretação em prejuízo da efetividade do próprio 
direito resguardado pelo referido dispositivo.
6. Feita essa análise, denota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a protrair a 
aplicação da norma prevista na Constituição Federal para fase posterior da ação sem 
fundamento razoável para tanto.
7. Impende destacar que o fundamento do instituto da tutela da evidência é assegurar 
a antecipação de efeitos em situações nas quais há a presunção de uma cognição matu-
rada pelas hipóteses normativas apresentadas no artigo 311, CPC. 
8. Com isso, resta clara a possibilidade de concessão de tutela provisória fundada na 
evidencia para decretar o divórcio liminarmente, com base no inciso IV, do menciona-
do dispositivo.
9. Reitere-as que não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, consideran-
do a natureza absoluta do direito a divorciar-se, sua índole constitucional e a forte correla-
ção com o atributo da dignidade da pessoa humana – pilar fundamental da Constituição e 
cuja eficácia horizontal vincula a hermenêutica de todo o ordenamento jurídico brasileiro.
10. Além de decretar o divórcio, a partir da concessão da tutela antecipada de evidên-
cia, em atenção ao poder geral de cautela, foi determinado o afastamento do agravado 
do lar conjugal, visto que a agravante também requereu ao MM. Juízo de primeiro 
grau a decretação de medidas cautelares previstas na Lei Maria da Penha – Lei nº 
11.340/06, uma vez que vem sofrendo ameaças à sua vida e de seus familiares, por 
parte do consorte, bem como ameaça de invasão do lar.
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11. O STJ já decidiu que o magistrado cível pode utilizar do seu poder geral de cautela 
para conceder medidas protetivas de urgência de natureza não penal, uma vez que 
nenhum órgão jurisdicional pode se omitir diante da notícia da violação de direitos 
fundamentais da pessoa humana.
12. Ademais, na hipótese, constata-se que a aplicação de medida acautelatória se faz 
necessária à efetividade da separação de corpos, pertinente ao rompimento do vínculo 
matrimonial, uma vez relatado pela agravante a impertinência do agravado, que faz 
menção a retornar ao lar conjugal contra a vontade daquela.
13. Sublinhe-se que, diante da notoriedade e dos números alarmantes das situações de vio-
lência doméstica praticados contra a mulher no Brasil, deve ser facilitada ao máximo a pro-
teção da agravante, não sendo exigível nesse momento qualquer prova além do depoimento 
da própria mulher que alega se encontrar na iminência de sofrer danos aos seus direitos.
14. Pelo exposto, dou provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, con-
firmando integralmente a liminar deferida na decisão de Id 20862443.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8036743-
23.2021.8.05.0000, em que figuram como agravante M.N.O.DE A. e agravado E.DE A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso 
de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito 
suspensivo, interposto por M.N.O.DE A. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Rela-
ções de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Riachão do Jacuípe que, nos autos da ação de 
divórcio litigioso c/c pedido liminar e medidas protetivas nº 8001035-55.2021.8.05.0211, movida em 
desfavor de E.DE A., deixou de conceder pedido de decretação do divórcio em caráter liminar, pos-
tergando a análise para momento posterior à audiência de conciliação.  In verbis:

“Defiro a gratuidade processual.
Inicialmente, importa considerar que o juízo competente para a aplicação de medidas protetivas em 
favor da requerente é o criminal, sendo o foro natural para tanto. Ademais, só de modo excepcional 
que este juízo agiria quanto a essa matéria, face ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
No mais, inclua-se o presente feito em pauta para a audiência conciliatória. Cite-se o réu para que, 
querendo, apresente resposta à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias úteis”. 

Em suas razões, a agravante aduz que, apesar de nomeado como despacho, tal determinação 
possui conteúdo decisório, pois o MM. Juízo adiou a análise do pedido liminar de decretação do di-
vórcio para após a audiência de conciliação.

Defende a recorrente que: “em relação ao divórcio, a Emenda Constitucional nº 66/2010, que 
alterou a redação do §6º do artigo 226 da CF, protagoniza a mais simples e intensa regulamentação 
constitucional da extinção do casamento por decisão livre dos cônjuges, fechando o ciclo iniciado em 
26 de dezembro de 1977, com a Lei no. 6.515. O parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição passou 
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a vigorar nos seguintes termos: ‘§6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio’ (...) com 
a referida emenda, o divórcio passou a ter a natureza de direito potestativo incondicionado, que se 
contrapõe a um estado de sujeição – o outro sujeito tem que se sujeitar à situação imposta por aquele 
que deseja o fim do casamento. Não se exige, portanto, requisitos temporais, nem se admite discus-
sões sobre a culpa como fundamento da dissolução da união conjugal, dispensa-se a formação do 
contraditório, tampouco sanções pelo descumprimento dos deveres do casamento”. 

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, que seja dado provimento 
ao presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão proferida pelo MM. Juiz a quo, decretando-
-se o divórcio direto do casal ante a manifestação inequívoca da vontade de agravante de divorciar-se, 
nos termos do art. 226, §6º da Constituição Federal.

Distribuído o recurso a esta Colenda Câmara Cível, coube-me a sua Relatoria. 
Em sede de decisão monocrática, foi deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada.
Remetido os autos ao Ministério Público, não houve manifestação do Parquet, nos termos da 

certidão de Id 30012141.
Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

VOTO

1.Da admissibilidade recursal

Para conhecer do recurso, compete ao relator verificar previamente a existência dos pressu-
postos 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 Civil.

Detendo o olhar sobre o caso dos autos, constatam-se os requisitos extrínsecos e intrínsecos de 
admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, uma vez que: a) o recurso é próprio, porquanto 
interposto contra provimento jurisdicional com inequívoco conteúdo decisório, que postergou a análise 
do pedido de tutela provisória em caráter liminar para momento posterior à audiência de conciliação, 
incidindo nos termos do art. 1.015, inc. I, do CPC; b) tempestivo, a teor do art. 1.003, §2º do CPC, pois 
protocolado dentro do interstício de 15 dias úteis; c) dispensado o preparo, por ser a agravante benefici-
ária da justiça gratuita; d) interposto por parte legítima e com interesse recursal, uma vez que suportará 
os efeitos da decisão recorrida; apresentando, também, os demais requisitos formais.

In casu, verificada a presença dos requisitos de admissibilidade exigidos para o manejo 
do recurso interposto, passa-se à análise do efeito suspensivo do presente agravo de instrumento.

3. Do mérito

Apreciando o caso sub judice, cuida-se de pleito relativo ao direito potestativo constitucional-
mente assegurado, insculpido ao art. 226, §6º da CF/88, conforme segue:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio.

Cuida-se, na origem, de ação de divórcio c/c pedido liminar e mediadas protetivas de urgên-
cia proposta por M.N.O.DE A. contra seu cônjuge, E.DE A., visando exercer o direito potestativo à 
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decretação do divórcio, em caráter liminar, sendo este da vontade inequívoca e manifesta da parte, a 
qual declara a impossibilidade de reconciliação do casal. 

Juntou, dentre outros documentos, a respectiva certidão de casamento (Id. 20725310) ocorrido 
em 27 de abril de 2000.

Foi esclarecido que a recorrente deseja o rompimento imediato do vínculo conjugal com o re-
corrido, esclarecendo que o atual consorte ameaça retornar ao lar conjugal contra a vontade daquela, 
realizando, ainda, intimidações verbais contra a vida e a saúde da insurgente e de sua família.

No que diz respeito ao direito ao divórcio, Maria Berenice Dias assim leciona54:  “O divórcio 
dissolve o vínculo conjugal (CC 1.571 § 1.º). Com o advento da EC 66/10, este é o único modo de 
dissolver o casamento, quer consensualmente, quer por meio de ação litigiosa. E, se os cônjuges não 
tiverem pontos de discordância nem filhos nascituros ou incapazes, podem obter o divórcio sem a in-
tervenção judicial, perante um tabelião (CPC 733). O divórcio pode ser requerido a qualquer tempo. 
No mesmo dia ou no dia seguinte ao casamento. (...) Como o pedido de divórcio não admite oposi-
ção, não mais cabe falar em divórcio litigioso. No entanto, por imposição legal, ao intentar a ação, 
o autor acaba formulando um feixe de pedidos, o que enseja uma cumulação de demandas. Além de 
propor o divórcio, o autor cumula a pretensão alimentar, fixação do direito de convivência quando 
existe nascituro ou filhos incapazes, partilha de bens, separação de corpos etc”. 

Avançando nesse sentido, prossegue a jurisconsulta: “a ação de divórcio não dispõe de causa 
de pedir. Não é necessário o autor declinar o fundamento do pedido. Não há defesa cabível. Culpas, 
responsabilidades, eventuais descumprimentos dos deveres do casamento não integram a demanda, 
não cabem ser alegados, discutidos e muito menos reconhecidos na sentença. Daí a salutar prática 
que vem sendo adotada: a decretação do divórcio a título de tutela antecipada, ainda que não tenha 
o autor pedido sua concessão liminar. Ao despachar a inicial, o juiz decreta o divórcio e determina 
a expedição do mandado de averbação após a citação do réu e o decurso do prazo de recurso. Tal 
não ofende o princípio do contraditório até por ser admitida sentença parcial antecipada (CPC 356). 
Trata-se de direito potestativo.”

Em acréscimo, Cristiano Chaves e Nelson Rosenvald55 ponderam: “é preciso, sem dúvida, 
enxergar a dissolução do casamento (agora simplificada pela Emenda Constitucional 66/10) com 
uma feição mais ética e humanizada, compreendendo o divórcio como um instrumento efetivo e 
eficaz de promoção da integridade e da dignidade da pessoa humana. Essa humanização implica, 
inclusive, em evitar a excessiva exposição da intimidade do casal, fazendo que com que o divórcio 
esteja sintonizado em um novo tempo, no qual a dignidade do ser humano sobrepuje os formalismos 
legais. (...) Em evidente homenagem à autonomia privada, foi aprovada a Emenda Constitucional n. 
66/10, promulgada em 13 de julho de 2010, alterando o texto do art. 226, em seu § 6º. Com isso, foi 
estabelecida uma total facilidade para a obtenção da dissolução do casamento, que estará submeti-
da, tão somente, à simples manifestação da vontade de um dos cônjuges, ou de ambos, de não mais 
permanecer enlaçado maritalmente”.

Fulminando qualquer debate, prosseguem os autores:56 “[d]e acordo com o princípio cons-
titucional norteador da matéria, que é a facilitação da obtenção da dissolução do casamento, em 
especial após o advento da Emenda Constitucional n. 66/10, o divórcio está submetido a um requisito 
único: a vontade de uma pessoa casada, independentemente de qualquer prazo, de casamento ou de 
separação fática. Dessa maneira, o objeto cognitivo da ação de divórcio é bastante restrito, afas-
tando-se indagações procrastinatórias, tais como a discussão sobre a culpa pela ruptura da conju-
galidade. Essa facilitação do divórcio, submetendo-o a um requisito único, permite aos interessados 
uma tramitação mais célere e efetiva, aliada, ainda, à inteira preservação da intimidade do casal”.
54 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. Livro eletrônico. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016.P. 372-373.

55 FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. NETTO, Felipe Braga. Direito Civil - Volume Único-1ed.Salvador: JUSPODIVM, 2017. P. 1697.

56 Op Cit.
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Nesse contexto normativo e doutrinário é possível vislumbrar a necessidade de reparo na de-
cisão proferida pelo magistrado primevo.

Isso porque, o Juízo a quo, ao retardar a análise do pedido de decretação liminar do divórcio 
para após a realização de audiência de conciliação entre o casal, afastou norma constitucional de 
eficácia plena – uma vez que seu exercício não foi condicionado à regulamentação pela CF/88 – em 
prejuízo do direito potestativo da autora ora agravante.

Diz-se que um direito é potestativo quando o seu mero exercício provoca efeitos jurídicos, in-
clusive, perante terceiros. Nos dizeres de Leoni Lopes de Oliveira, direitos potestativos são:57 “aque-
les em que se atribui ao seu titular o poder de produzir, mediante sua exclusiva declaração de von-
tade, a modificação ou extinção de uma relação jurídica, com efeitos jurídicos em relação ao outro 
ou outros sujeitos da relação jurídica. Nos direitos potestativos os sujeitos que assumem a situação 
jurídica subjetiva passiva não têm, como nos direitos subjetivos, uma situação de obrigação, mas es-
tão submetidos a admitir os efeitos produzidos em decorrência da exclusiva manifestação de vontade 
do titular do direito potestativo”.

Navegando por esses mares é que o Superior Tribunal de Justiça passou a decidir pelo reconheci-
mento do direito potestativo ao divórcio direto, independentemente de audiência de conciliação. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU 
RATIFICAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL. Na ação de divórcio direto 
consensual, é possível a imediata homologação do divórcio, sendo dispensável a realização de audi-
ência de conciliação ou ratificação (art. 1.122 do CPC), quando o magistrado tiver condições de aferir 
a firme disposição dos cônjuges em se divorciarem, bem como de atestar que as demais formalidades 
foram atendidas. Com a edição da EC 66/2010, a nova redação do art. 226, § 6º, da CF - que dispõe 
que o casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio - eliminou os prazos à concessão do divórcio 
e afastou a necessidade de arguição de culpa, presente na separação, não mais adentrando nas causas 
do fim da união, deixando de expor desnecessária e vexatoriamente a intimidade do casal, persistindo 
essa questão apenas na esfera patrimonial quando da quantificação dos alimentos. Criou-se, dessa for-
ma, nova figura totalmente dissociada do divórcio anterior. Assim, os arts. 40, § 2º, da Lei 6.515/1977 
(Lei do divórcio) e 1.122, §§ 1º e 2º, do CPC, ao exigirem uma audiência a fim de se conceder o divórcio 
direto consensual, passaram a ter redação conflitante com o novo entendimento, segundo o qual não 
mais existem as condições pré-existentes ao divórcio: de averiguação dos motivos e do transcurso de 
tempo. Isso porque, consoante a nova redação, o divórcio passou a ser efetivamente direto. A novel 
figura passa ser voltada para o futuro. Passa a ter vez no Direito de Família a figura da intervenção 
mínima do Estado, como deve ser. Vale relembrar que, na ação de divórcio consensual direto, não há 
causa de pedir, inexiste necessidade de os autores declinarem o fundamento do pedido, cuidando-se 
de simples exercício de um direito potestativo. Portanto, em que pese a determinação constante no art. 
1.122 do CPC, não mais subsiste o referido artigo no caso em que o magistrado tiver condições de aferir 
a firme disposição dos cônjuges em se divorciarem, bem como de atestar que as demais formalidades 
foram atendidas. Com efeito, o art. 1.122 do CPC cuida obrigatoriamente da audiência em caso de se-
paração e posterior divórcio. Assim, não havendo mais a separação, mas o divórcio consensual direto 
e, principalmente, em razão de não mais haver que se apurarem as causas da separação para fins de 
divórcio, não cabe a audiência de conciliação ou ratificação, por se tornar letra morta. Nessa perspec-
tiva, a audiência de conciliação ou ratificação teria apenas cunho eminentemente formal, sem nada a 
produzir. De fato, não se desconhece que a Lei do Divórcio ainda permanece em vigor, discorrendo 
acerca de procedimentos da separação judicial e do divórcio (arts. 34 a 37, 40, §2º, e 47 e 48), a qual 
remete ao CPC (arts. 1.120 a 1.124). Entretanto, a interpretação de todos esses dispositivos infraconsti-
tucionais deverá observar a nova ordem constitucional e a ela se adequar, seja por meio de declaração 
de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, seja como da interpretação conforme a cons-
tituição ou, como no caso em comento, pela interpretação sistemática dos artigos. REsp 1483841 RS, 
Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 17/3/2015, DJe 27/3/2015.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL C/C PARTILHA DE BENS. APRE-
SENTAÇÃO DE ACORDO PELOS CÔNJUGES, COM DISPOSIÇÕES ACERCA DA INTENÇÃO DE 

57 OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Introdução ao Direito Civil, op. cit., p. 409.
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SE DIVORCIAREM, DA PARTILHA DE BENS, DO REGIME DE GUARDA, DE VISITAS E DE 
ALIMENTOS RELATIVOS AO FILHO MENOR. RETRATAÇÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILI-
DADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DIREITOS DISPONÍVEIS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia submetida à análise desta Corte de Justiça está em saber se, em ação de divórcio 
(em princípio) consensual, após as partes apresentarem acordo, com estipulações acerca do divórcio, 
da partilha de bens do casal e do regime de guarda, de visitas e de alimentos relativos ao filho menor, 
devidamente ratificado em audiência específica para esse fim, seria dado ao ex-marido rescindir inte-
gralmente os termos acordados em razão de a ex-mulher requerer, antes da homologação, a alteração 
do regime de guarda e de visitas. 1.1 O tratamento da questão posta há de ser feito separadamente, le-
vando-se em conta, de um lado, as disposições afetas a direitos disponíveis; e, de outro, as disposições 
alusivas a direitos indisponíveis (de titularidade dos próprios cônjuges e do filho menor), independen-
temente de o acordo apresentado pelas partes tratar de tais matérias conjuntamente.
2. Especificamente em relação ao pronunciamento dos cônjuges quanto à intenção de se divorciarem, 
às disposições relacionadas à divisão dos bens e dívidas em comum e, no caso, à renúncia de alimentos 
entre si, por se encontrarem na esfera de sua estrita disponibilidade, seus termos hão de ser conside-
rados como verdadeira transação, cuja validade e eficácia dependem exclusivamente da higidez da 
manifestação de vontade das partes apostas no acordo. 2.1 A perfectibilização do acordo, nessa parte, 
demanda, simplesmente, a livre manifestação de vontade das partes, não cabendo ao Juízo, nesse caso, 
outra providência que não a homologação. Saliente-se, a esse propósito, afigurar-se absolutamente dis-
pensável a designação de audiência destinada à ratificação dos termos já acordados. A rescisão de seus 
termos somente se afigura possível, se a correlata pretensão for veiculada em ação própria e embasada 
em algum vício de consentimento (tais como erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude con-
tra credores), ou de defeito insanável (devidamente especificado no art. 166 do Código Civil), do que, 
na espécie, em principio, não se cogita.
3. Já o acordo estabelecido e subscrito pelos cônjuges no tocante ao regime de guarda, de visita e de 
alimentos em relação ao filho menor do casal assume o viés de mera proposição submetida ao Poder 
Judiciário, que haverá de sopesar outros interesses, em especial, o preponderante direito da criança, 
podendo, ao final, homologar ou não os seus termos. Em se tratando, pois, de mera proposição ao Poder 
Judiciário, qualquer das partes, caso anteveja alguma razão para se afastar das disposições inicialmen-
te postas, pode, unilateralmente, se retratar. Ressalte-se, aliás, que, até mesmo após a homologação 
judicial acerca do regime de guarda, de visita e de alimentos relativos ao filho menor, se uma circuns-
tância superveniente alterar os fatos submetidos ao Juízo, absolutamente possível que seus termos 
sejam judicialmente alterados por provocação das partes.
4. Recurso especial provido. 
(STJ - REsp: 1756100 DF 2018/0119335-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 
Julgamento: 02/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2018)

Sob esse prisma é que os arts. 694 e 695 do Código de Processo Civil de 2015 devem ser in-
terpretados à luz da Constituição Federal, não podendo o procedimento especial das ações de família, 
estabelecido em lei, criar uma condicionante para o exercício de um direito constitucionalmente pre-
visto, vejamos:

Art. 694. Nas ações de família, todos os esforços serão empreendidos para a solução consensual da 
controvérsia, devendo o juiz dispor do auxílio de profissionais de outras áreas de conhecimento para 
a mediação e conciliação.
Parágrafo único. A requerimento das partes, o juiz pode determinar a suspensão do processo enquan-
to os litigantes se submetem a mediação extrajudicial ou a atendimento multidisciplinar.
 Art. 695. Recebida a petição inicial e, se for o caso, tomadas as providências referentes à tutela pro-
visória, o juiz ordenará a citação do réu para comparecer à audiência de mediação e conciliação, 
observado o disposto no art. 694.

Da leitura das disposições supracitadas somente se pode concluir que a audiência de con-
ciliação, enquanto etapa necessária das ações de família, serve apenas para as demais matérias 
de Direito de Família, tais quais a partilha de bens, o estabelecimento de pensão alimentícia e a 
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estipulação da guarda de filhos, não sendo aplicável ao pleito de extinção da sociedade conjugal 
pelo divórcio.

Em somatório, repise-se que a existência de norma constitucional expressa não deixa margem 
para que seja realizada interpretação em prejuízo da efetividade do próprio direito resguardado pelo 
referido dispositivo.

Conforme elucidativa reflexão de Robert Alexy:58 “Em quase todos os escritos de metodo-
logia destaca-se atualmente que a Ciência do Direito e a jurisprudência não podem prescindir 
de tais valorações. Nesse sentido, Larenz fala do ‘reconhecimento de que a aplicação da lei não 
se esgota na subsunção, mas exige, em grande medida, valorações do aplicador’. (...)A tese de 
que a Ciência do Direito e a jurisprudência não podem prescindir de valorações não significa 
que não haja casos em que não exista nenhuma dúvida sobre como se deve decidir, seja por 
causa das normas vigentes pressupostas, seja por referência a enunciados da dogmática ou a 
precedentes”.

Nessa linha de intelecção, os Tribunais Estaduais têm firmado entendimento pelo deferimento 
liminar do divórcio:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO LIMINAR. DIVÓRCIO IMPOSITIVO. TUTELA 
PROVISÓRIA DA EVIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DIREITO POTESTATIVO. RECURSO CO-
NHECIDO E PROVIDO. 1. A Emenda Constitucional 66/2010 promoveu uma mudança de paradig-
ma no Direito de Família, ao suprimir os requisitos temporais para dissolução do casamento e sim-
plificar o processo para cessação do vínculo conjugal. Ao passo que se diminui a intervenção estatal 
na vida privada, privilegia-se a autonomia da vontade e a dignidade da pessoa humana em regular 
sua vida amorosa e afetiva. 2. Em que pese o legislador não ter incluído a hipótese do divórcio no 
inciso IV do artigo 311 do Código de Processo Civil dentre as hipóteses de concessão liminar, de-
ve-se realizar uma interpretação integrativa quando desnecessário o contraditório. 3. No pedido de 
decretação do divórcio em sede de tutela de evidência, a declaração de vontade de um dos cônjuges 
é suficiente e a defesa contra o pedido possui apenas caráter protelatório, autorizando-se a anteci-
pação da tutela. 4. O deferimento liminar do divórcio privilegia a celeridade do processo e presti-
gia a autonomia da vontade nas relações intersubjetivas. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 
07204488320208070000 - Segredo de Justiça 0720448-83.2020.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO 
DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/10/2020, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no 
DJE : 23/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAMÍLIA – DIVÓRCIO LITIGIOSO – Inconformismo contra de-
cisão que indeferiu o pedido liminar de decretação de divórcio direto – Possibilidade de decretação de 
divórcio em sede liminar – Direito potestativo – Tutela de urgência versus tutela de evidência – Deci-
são reformada, sendo possível a decretação, em sede liminar, do divórcio das partes, devendo prosse-
guir a ação para efetivar a regular triangularização processual e prosseguimento da discussão quanto 
aos demais temas abordados na petição inicial – Recurso provido.(TJ-SP - AI: 22155620220218260000 
SP 2215562-02.2021.8.26.0000, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 15/10/2021, 
2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO -DECRETAÇÃO LIMINAR 
DE DIVÓRCIO - NOVA REDAÇÃO DO ART. 226, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EMEN-
DA CONSTITUCIONAL Nº 66/2010 - DIREITO POTESTATIVO DO CÔNJUGE - DECISÃO RE-
FORMADA - RECURSO PROVIDO. 1 - A Emenda Constitucional nº 66/2010 deu nova redação ao 
parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição Federal, de forma a contemplar o divórcio como direito 
potestativo, bastando para a sua decretação, mesmo que liminar, a manifestação da vontade de um 
dos cônjuges. 2 - Constatada a vontade do agravante de divorciar-se, fundada na impossibilidade de 
eventual reconciliação, deve ser decretado, de imediato, o divórcio das partes. 3 - Recurso provido. 
(TJ-MG - AI: 10000210300877001 MG, Relator: Maria Inês Souza, Data de Julgamento: 19/10/2021, 
Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2021)

58 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica.  Rio de Janeiro: Editora Forense, 2013. P. 23-25.
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Feita essa análise, denota-se que o julgador de primeiro grau se limitou a protrair a aplica-
ção da norma prevista na Constituição Federal para fase posterior da ação sem fundamento razo-
ável para tanto. Cumpre salientar, que em sede Recursal, devidamente intimado, o agravado não 
apresentou contrarrazões.

Sob todos os aspectos, os argumentos da agravante se mostram suficientes para respaldar os 
pedidos recursais.

Ademais, o art. 311, do CPC estabelece que:

A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de 
risco ao resultado útil do processo, quando:
I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte;
II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;
III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depó-
sito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa;
IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito 
do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

Impende destacar que o fundamento do instituto da tutela da evidência é assegurar a anteci-
pação de efeitos em situações nas quais há a presunção de uma cognição maturada pelas hipóteses 
normativas apresentadas no artigo 311, CPC.

Com isso, resta clara a possibilidade de concessão de tutela provisória fundada na evidencia 
para decretar o divórcio liminarmente, com base no inciso IV, do mencionado dispositivo.

Registre-se, que o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFam), considera possível a 
concessão liminar do divórcio por meio da tutela de evidência com base no inciso IV, do art. 311, do 
CPC, por ser direito potestativo que pode ser exercido unilateralmente por qualquer um dos cônjuges.

Desse modo, não há razão para obrigar a parte agravante esperar o término das sessões de 
mediação e conciliação, visto ser irrelevante a manifestação da outra parte no tocante ao pleito limi-
nar, muito menos eventual defesa insubsistente quanto a essa matéria, já sabidamente incontroversa 
e irresistível.

Por derradeiro, há quem defenda que a concessão do divórcio por via liminar consiste, de fato, 
em uma tutela de evidência atípica, haja vista a robustez do direito da pessoa casada em divorciar-se 
por mero ato de vontade, frente à incapacidade de oposição do consorte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. NULIDADE 
DA SENTENÇA DOS EMBARGOS. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. 
NULIDADE DA DECISÃO QUE CONCEDEU A TUTELA DE EVIDÊNCIA. MATÉRIA JÁ 
DECIDIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO ANTERIORMENTE. MÉRITO 
DA DEMANDA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. FALECIMENTO DO AUTOR NO CURSO DA DE-
MANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO DO 
DIVÓRCIO DECRETADO EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. MEDIDA ADEQUADA. 
DIREITO POTESTATIVO MANIFESTADO LIVREMENTE PELO AUTOR. DIREITO INCON-
TESTE AO DIVÓRCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 
05022044920178050001, Relator: REGINA HELENA RAMOS REIS, SEGUNDA CAMARA CÍ-
VEL, Data de Publicação: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO: AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. LIMINAR. POSSIBILIDADE. 
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CONCESSÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. APLI-
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CAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. É cediço que com a edição 
da EC 66/2010, a condição de lapso temporal para a decretação do divórcio foi extirpado do nosso or-
denamento jurídico, restando tão somente uma condição, a vontade de uma das partes de desconstituir 
o vínculo conjugal com a outra parte, sendo assim, tal vontade é caracterizada como um direito potes-
tativo, face a capacidade de sujeição de outrem ao exercício desse direito. 2. A técnica de julgamento 
antecipado da lide é perfeitamente cabível no pleito de divórcio, visto que não prejudicará a instrução 
dos demais pedidos, como guarda e alimentos. 3. Em uma interpretação da norma processual de acor-
do com a força normativa das normas constitucionais, a limitação do inc. IV, do art. 311 do CPC, não 
se aplica nos casos de divórcio, vez que qualquer oposição da parte ré não será capaz de desconstituir 
a vontade da parte autora de se divorciar. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-
-GO - AI: 00229939120218090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). GILBERTO MARQUES FILHO, Data 
de Julgamento: 10/03/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 10/03/2021).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO – TUTELA DE EVI-
DÊNCIA INDEFERIDA – POSSIBILIDADE – DIVÓRCIO - DIREITO POTESTATIVO – DESNE-
CESSIDADE DE CONTRADITÓRIO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I – A 
tutela de evidência será concedida independentemente da demonstração de perigo de dano e desde 
que verificada algumas das hipóteses do rol de incisos do artigo 311 do Código de Processo Civil. 
II – Em se tratando o divórcio de direito potestativo, não há se falar em oposição ou necessidade 
de contraditório, tampouco é preciso aguardar providências como a solução da guarda dos filhos ou 
eventual partilha de bens, sendo perfeitamente possível a decretação antes da prolação da sentença. 
(TJ-MT 10233087020208110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 
17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)

Ao derredor da temática da tutela de evidência por via liminar, Alexandre Câmara reforça:59 
“[i]mpende, então, ter claro que a concessão inaudita altera parte da tutela da evidência é um me-
canismo de distribuição do ônus do tempo do processo, que tem por objetivo evitar que toda a carga 
resultante da duração do processo recaia sobre um demandante que muito provavelmente tem razão 
(afinal, seu direito, mais do que meramente provável, é evidente)”.

Nesses termos, não há que se falar em perigo de irreversibilidade da medida, considerando a 
natureza absoluta do direito a divorciar-se, sua índole constitucional e a forte correlação com o atri-
buto da dignidade da pessoa humana – pilar fundamental da Constituição e cuja eficácia horizontal 
vincula a hermenêutica de todo o ordenamento jurídico brasileiro.

Além de decretar o divórcio, a partir da concessão da tutela antecipada de evidência, em 
atenção ao poder geral de cautela, foi determinado o afastamento do agravado do lar conjugal, visto 
que a agravante também requereu ao MM. Juízo de primeiro grau a decretação de medidas cautelares 
previstas na Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/06, uma vez que vem sofrendo ameaças à sua vida e 
de seus familiares, por parte do consorte, bem como ameaça de invasão do lar.

Pois bem. 
A Lei Maria da Penha é cristalina ao dispor que é da competência do Poder Público assegurar 

os direitos fundamentais da mulher, livrando-a de toda a forma de violência, bem como preservando 
a saúde física e mental daquela.

Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 
educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe 
asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e 
mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, 
à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária.

59 CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro / Alexandre Freitas Câmara. – 2. ed. – São Paulo: Atlas, 2016.
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§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no 
âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de toda forma de negligên-
cia, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o efetivo 
exercício dos direitos enunciados no caput.
Art. 4º Na interpretação desta Lei, serão considerados os fins sociais a que ela se destina e, especial-
mente, as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Ao art. 7º, o supracitado diploma legal conceitua violência física e psicológica, deixando claro 
que a violação à integridade da mulher perpassa não apenas por seu corpo, como também pelo direito 
à autodeterminação e a não sofrer constrangimento ou abalo emocional.

Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e dimi-
nuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar 
ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, hu-
milhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, 
violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação;  

Ao art. 22, a Lei 11.340/06 prevê as medidas protetivas de urgência que podem ser deferidas 
pelo juiz em caso de constatação de qualquer modalidade de violência doméstica:

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

Sob tais fundamentos é que o STJ – o Tribunal da Cidadania – já decidiu que o magistrado 
cível pode utilizar do seu poder geral de cautela para conceder medidas protetivas de urgência de 
natureza não penal, uma vez que nenhum órgão jurisdicional pode se omitir diante da notícia da vio-
lação de direitos fundamentais da pessoa humana, consoante disposto no acórdão do leading case:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. MEDIDAS 
PROTETIVAS DA LEI N. 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). INCIDÊNCIA NO ÂMBITO 
CÍVEL. NATUREZA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INQUÉRITO POLICIAL, PROCESSO 
PENAL OU CIVIL EM CURSO.
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1. As medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/2006, observados os requisitos específicos para a 
concessão de cada uma, podem ser pleiteadas de forma autônoma para fins de cessação ou de acaute-
lamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou poten-
cial, de processo-crime ou ação principal contra o suposto agressor.
2. Nessa hipótese, as medidas de urgência pleiteadas terão natureza de cautelar cível satisfativa, não 
se exigindo instrumentalidade a outro processo cível ou criminal, haja vista que não se busca neces-
sariamente garantir a eficácia prática da tutela principal. “O fim das medidas protetivas é proteger 
direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e das situações que a favorecem. Não são, 
necessariamente, preparatórias de qualquer ação judicial. Não visam processos, mas pessoas”; (DIAS. 
Maria Berenice.A Lei Maria da Penha na justiça. 3 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012).
3. Recurso especial não provido.
(REsp 1419421/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
11/02/2014, DJe 07/04/2014)

Ademais, na hipótese, constata-se que a aplicação de medida acautelatória se faz necessária 
à efetividade da separação de corpos, pertinente ao rompimento do vínculo matrimonial, uma vez 
relatado pela agravante a impertinência do agravado, que faz menção a retornar ao lar conjugal contra 
a vontade daquela.

Sublinhe-se que, diante da notoriedade e dos números alarmantes das situações de violência 
doméstica praticados contra a mulher no Brasil, deve ser facilitada ao máximo a proteção da agra-
vante, não sendo exigível nesse momento qualquer prova além do depoimento da própria mulher que 
alega se encontrar na iminência de sofrer danos aos seus direitos.

Em acréscimo, o poder geral de cautela se encontra expressamente previsto no CPC/2015 em 
seu art. 297:

Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela 
provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes ao cumprimento 
provisório da sentença, no que couber.

Colocando uma pá de cal em qualquer dúvida, o Fórum Permanente de Processualistas Civis 
elaborou o Enunciado 31, acerca do tema:

Enunciado 31. O poder geral de cautela está mantido no CPC.

In fine, aponta-se que a interpretação sistemática da Lei Maria da Penha tem sido adotada 
hodiernamente pelos Tribunais. Exempli gratia:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO - PEDIDO DE TU-
TELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR INCIDENTAL - APLICAÇÃO 
DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NA “LEI MARIA DA PENHA” (LEI Nº 11.340/2006)- 
AMPLA POSSIBILIDADE EM SEDE DA AÇÃO DE DIVÓRCIO - NÃO ADOÇÃO CONCOMI-
TANTE NA SEARA CRIMINAL - VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM - RELATOS DE PRÁTICA DE 
VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E VERBAL CONTRA A MULHER - PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE DAS MEDIDAS JUDICIAIS ADOTADAS. - O ordenamento jurídico brasileiro 
contempla dispositivos de natureza constitucional, legal e convencional, para assegurar direitos às mu-
lheres e, ainda, para combater e reprimir as mais diversas situações de violências contra ela praticadas 
- Inexistem empecilhos processuais para a formulação do pedido de aplicação de medidas protetivas em 
sede da ação de divórcio, devendo ser compreendido como um pedido de tutela provisória de urgência 
de natureza cautelar incidental (artigo 301 c/c artigo 497 do CPC/15 c/c artigo 22 da Lei nº 11.340/2006)- 
As medidas protetivas, ainda que previstas em legislação específica, encontram ampla admissibilidade 
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para também serem requeridas no processo cível, quando do divórcio do casamento ou da dissolução 
da união estável - No caso em análise, as medidas de proibição de aproximação, de contato e de fre-
quentar os mesmos lugares, bem como o afastamento do lar, se relevam idôneas e extremamente úteis 
à finalidade de se evitar a continuidade da prática da violência psicológica impingida à mulher e de se 
preservar sua integridade. (TJ-MG - AI: 10000210907671001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de 
Julgamento: 19/08/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ementa: AGRAVO INTERNO. Decisão que determina o afastamento do cônjuge varão do lar conjugal. 
Manutenção. Elementos dos autos que recomendam essa medida. Recurso não provido. (TJ-SP. Agravo 
Interno 2163258-60.2020.8.26.0000 (Segredo de Justiça), Relator(a): Francisco Loureiro. Órgão julga-
dor: 1ª Câmara de Direito Privado. Data do julgamento: 27/08/2020. Data de publicação: 27/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CAUTELAR. DIVÓR-
CIO LITIGIOSO. AFASTAMENTO DO LAR. MESMO LOTE. TEMOR. AMEAÇAS À INTEGRI-
DADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de ins-
trumento contra decisão de deferimento da tutela provisória de urgência, que deferiu a medida de 
afastamento do cônjuge do lar comum do casal. 2. Nos termos da Lei 11.340/2006, constatada a prática 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, o juiz poderá aplicar a medida protetiva de urgên-
cia consistente no afastamento do agressor do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, 
nos termos do que dispõe o art. 22, II, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o 
exigirem. 3. No caso, apesar de se tratarem de residências distintas localizadas dentro do mesmo 
lote, sem registro de boletim de ocorrência acerca das ameaças sofridas, as provas acostadas aos au-
tos revelam que existe risco à integridade física da Agravada a manutenção da convivência entre as 
partes, diante das atitudes agressivas e ameaças retratadas nos autos, mostrando-se temerária a recon-
dução do Agravante ao lar/lote conjugal. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJ-DF 
07468743520208070000 - Segredo de Justiça 0746874-35.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MO-
RAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/02/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 
no DJE : 11/03/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em arremate, valorosa a lembrança do pensamento do jurisconsulto Norberto Bobbio:60 “o 
problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de justificá-los, mas o 
de protegê-los”. 

Pelo exposto, dou provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando 
integralmente a liminar deferida na decisão de Id 20862443.

4. Da conclusão

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO AO PRESENTE RE-
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, para reformar o decisum combatida e confirmar a 
decretação do divórcio entre as partes, in limine litis, uma vez manifestada a vontade inequívoca da 
agravante em romper o vínculo matrimonial, bem como manter a medida cautelar protetiva de afas-
tamento definitivo do agravado do lar conjugal, nos termos do art. 226, §6º, da Constituição Federal, 
do art. 297 do CPC/2015 e dos arts. 2º, 3º, 7º e 22, II, da Lei Maria da Penha.

*****
(TJBA – Agravo de Instrumento nº 8016716-87.2019.8.05.0000. Quinta Câmara Cível. Relator: 
Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Julgado em 01/12/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DETERMINAÇÃO DE 
PAGAMENTO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS À NETA PELO AVÔ PATER-

60 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 24.
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NO SEM A CITAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. RE-
FORMA QUE SE IMPÕE. ENDEREÇO DO GENITOR NOS AUTOS. A OBRI-
GAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA É COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. 
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ. OFENSA AOS ARTIGOS 1.696 C/C 1.698 
DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 596 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA RE-
JEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. OBRIGAÇÃO SUB-
SIDIÁRIA DOS AVÓS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 

ACÓRDÃO 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 
Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL 
AO RECURSO, e o fazem de acordo com o voto do Relator 

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.H. DOS S. em face de M. B. O. C. 
S., assistida por sua genitora M.C. DE O., irresignado com a decisão no processo de origem que 
arbitrou os alimentos provisórios em 01 salário mínimo vigente mensalmente em face do avô 
paterno, ora Agravante.

Sustenta ser pai de R. e avô paterno da menor, que sequer conhece, fruto de breve relacio-
namento do filho. Entende que nunca ocorreu qualquer diligência para a citação do genitor, apesar 
da decisão judicial que ordenou que a Requerente fosse intimada para que comprovasse que o réu se 
encontrava em local incerto. 

Citado na véspera da audiência, arguiu nulidade processual e informou o endereço do filho, 
mas a Autora, ao invés de pedir a citação do genitor, entender pelo pedido de desistência da ação con-
tra o pai, não citado, optando por perseguir exclusivamente o avô. Requereu a antecipação dos efeitos 
da tutela recursal, no sentido de revogar imediatamente a liminar de alimentos. 

Foi proferida decisão monocrática por este Relator, deferindo a concessão do efeito suspensivo 
pleiteado. 

Foi dada a devida ciência ao Ministério Público de Primeiro grau, bem como à Procuradoria 
de Justiça, que opinou no sentido de não ter interesse no feito. 

No Id. 6243931 o Agravante informou que o Agravado, outrora menor, completou a maiorida-
de, devendo comprovar a necessidade dos alimentos. 

Apesar de regularmente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme 
certidão Id. 6466881. 

VOTO 

Cumpridos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a analisá-lo.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.H. DOS S. em face de M.B.O.C.S., irre-

signado com a decisão de origem que arbitrou os alimentos provisórios em 01 salário-mínimo mensal 
em desfavor do avô paterno da Alimentanda. 

O Recorrente ventila a impossibilidade de direcionamento da obrigação de pagar alimentos 
aos avós, em preterição dos genitores, pois entende que a obrigação avoenga é sucessiva, subsidiária 
e complementar. Assim, pede a declaração de nulidade dos atos praticados sem a citação do genitor, 
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bem como a revogação da liminar que o obrigou a pagar alimentos provisórios, além do reconheci-
mento de sua ilegitimidade passiva. 

Compulsando os autos, é preciso confirmar que assiste parcial razão ao Agravante.
Embora não se possa reconhecer, no momento, sua ilegitimidade passiva a ponto de autorizar 

sua exclusão da lide, já que, eventualmente, a obrigação de pagar alimentos para a neta pode voltar a 
recair sobre os avós; é imperioso reconhecer que, antes de se determinar o pagamento de alimentos 
avoengos é preciso buscar o cumprimento pelo devedor principal - o genitor.

Compulsando o processo de origem, em especial pelo documento de fls. 90, noto que de fato 
a Requente chegou a apresentar pedido de desistência da Ação em relação ao Reú, R.C.dos S., seu 
genitor. O que demonstra a tentativa de preterição do pagamento pelo devedor primeiro.

Circunscrevendo os principais fatos, a fim de compreender e delimitar a controvérsia, vê-se 
que, em 28/03/2017 (fls. 24), o juízo primevo proferiu despacho afirmando que a Requerente (ora 
Agravada) não demonstrou ter esgotado todas as diligências necessárias a localizar o endereço do pai 
da menor, determinando sua intimação para que comprovasse que o Réu estava em local incerto no 
prazo de dez dias, sob pena de exclusão do avô paterno do polo passivo da demanda.

A parte Autora peticionou em 11/04/2017, requerendo fosse oficiado o INSS, a Receita Federal, 
INFOSEG, INFOJUD e Justiça Eleitoral, a fim de se obter informações sobre o genitor. (fls. 26/27). 

Todavia, em 25/07/2017, antes de se localizar o devedor principal, o a quo proferiu a decisão 
atacada, arbitrando alimentos provisórios no valor de um salário-mínimo a ser pago pelo avô paterno. 
Ou seja, os Alimentos provisórios foram fixados diretamente contra o avô, pessoa idosa e cardiopata 
e que possui mais de 86 anos. 

Noto que, antes da ordem ora achacada, não foram tentadas as diligências solicitadas pela 
própria Acionante (fls. 26/27) para a busca prévia de seu genitor (fl. 29). 

Claro está, portanto, que a decisão combatida nasceu irregular. 
Note-se que, após ter sido deferida a medida judicial em desfavor do Recorrente, a parte Auto-

ra se concentrou na busca da localização de seu avô, A.H. DOS S., tendo solicitado nova tentativa de 
citação daquele pelo correio, senão, por oficial de justiça (fls. 60/62 e 71/72). 

A partir de 29/07/2019, o avô da menor protocolou manifestação (fls. 79/89), requerendo jun-
tada de procuração, bem como a redesignação da audiência, por inobservância do prazo legal e por 
residir em outra comarca, distante 400 km.

É forçoso constatar que às fls. 85, o Agravante informou o endereço atualizado do Geni-
tor da Alimentanda, qual seja: Avenida Euclides da Cunha, 12, apt. 1502, Graça. Salvador-Ba, 
CEP 40150-120 e alegou a nulidade do processo e a necessidade de angularização processual com a 
inclusão do devedor. 

Tal questão de ordem deveria autorizar a revogação da liminar e o cumprimento das diligên-
cias citatórias do devedor principal; mas o processo prosseguiu. 

Ainda assim, a audiência foi realizada em 31/07/2019, sem a presença do avô paterno ou do 
genitor, tendo ocorrido a remarcação da assentada para o dia 06/11/2019, oportunidade em que a Au-
tora requereu a desistência da ação em relação ao seu pai, confirmando o desejo de buscar alimentos 
avoengos, apenas, como se vê pela pg. 90.

Na espécie, chama a atenção que não houve tentativa de localização do Sr. R.no novo endereço 
fornecido pelo Recorrente, sendo que às fls. 229/230, há a devolução de carta precatória expedida ao 
antigo endereço, sem cumprimento, ante a “exiguidade do prazo para o cumprimento da medida.”

Recentemente, o magistrado singular determinou a inclusão dos avós maternos no polo passi-
vo (fl. 262), sob protestos da Autora (pg. 270); bem como oportunizou à Acionante a confirmação do 
pedido de desistência em relação ao genitor, tendo a Alimentanda se retratado, pedindo a manutenção 
do genitor no polo passivo da demanda. 
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Faço uma breve incursão ressaltar que a inclusão dos avós maternos foi objeto do opinativo do 
Ministério Público (fls. 255/257), no entanto não faz parte do ato decisório agravado, embora a pro-
vidência tenha sido solicitada pelo Agravante em seu recurso. De qualquer sorte, já fora determinada 
pelo juízo de planície. 

Na mesma oportunidade a Autora voltou então a buscar o cumprimento do devedor principal 
dos alimentos pedindo “fixação dos alimentos provisórios contra R.C. Dos S., no montante de 2 (dois) 
salários-mínimos”. 

Até a data desta análise, o pedido de manutenção do genitor no polo passivo ainda não foi 
apreciado pelo a quo, nem foi revogada a decisão ora vergastada, que condenou o avô paterno a pagar 
alimentos à neta, sem observância da ordem prioritária quanto ao devedor principal. 

Por outras palavras, o julgamento do presente Agravo precisa ocorrer, pois ainda vigente a 
ordem ora combatida. 

Isto posto, ratifico que a decisão achacada merece reforma, pois, antes de determinar a obrigação 
avoenga de pagar alimentos deveria se tentar localizar o genitor da Alimentanda, o que não ocorreu até 
o momento, mesmo com a indicação do endereço correto e diante dos novos pedidos da Acionante. 

Não se recusa a possibilidade cobrança da verba aos avós, que podem figurar no polo em litis-
consórcio passivo, afinal o artigo 1.696 do Código Civil informa que o direito alimentar é recíproco 
entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em 
grau, uns em falta de outros.(grifos) 

Tal razão desautoriza o reconhecimento da pretendida ilegitimidade do Recorrente. 
Mas não se pode olvidar que a combinação dos artigos 1.696 e 1.698 do Diploma Civil traz 

uma ideia de obrigação sucessiva e subsidiária para a prestação alimentar pelos avós, já que, antes de 
atingi-los, é preciso se constatar a impossibilidade de adimplemento pelos genitores, parentes de grau 
mais próximo, e que devem alimentos em primeiro lugar. Litteris:

Art. 1.698. Se o parente, que deve alimentos em primeiro lugar, não estiver em condições de suportar 
totalmente o encargo, serão chamados a concorrer os de grau imediato; sendo várias as pessoas obri-
gadas a prestar alimentos, todas devem concorrer na proporção dos respectivos recursos, e, intentada 
ação contra uma delas, poderão as demais ser chamadas a integrar a lide. (grifos) 

Neste exato sentido, é o entendimento sumular do STJ: 

Súmula 596, do STJ. - A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente 
se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. (grifo) 

Por reforço, fazendo referência legislativa ao artigo 1.695, a IV Jornada de Direito Civil do 
Conselho da Justiça Federal editou o enunciado nº 342, materializando compreensão similar. Vejamos 
o entendimento: 

Enunciado 342, da IV Jornada de Direito Civil do CJF: 
Observadas suas condições pessoais e sociais, os avós somente serão obrigados a prestar alimentos aos 
netos em caráter exclusivo, sucessivo, complementar e não-solidário quando os pais destes estiverem 
impossibilitados de fazê-lo, caso em que as necessidades básicas dos alimentandos serão aferidas, 
prioritariamente, segundo o nível econômico-financeiro de seus genitores. (grifo) 

Como exposto, tendo a decisão combatida nascido irregular, ofendendo o teor da Súmula 
596, do STJ, já que antes de ordenar ao avô paterno o pagamento de alimentos provisórios não se 
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constatou a impossibilidade total ou parcial da obrigação alimentar pelos pais, então, deve ser re-
vogada a ordem. 

Note-se que, quando houve a determinação do magistrado singular da ordem combatida, a 
própria Autora havia acabado de peticionar nos autos pedindo providências judiciais para facilitar a 
localização do genitor; perceba-se, ainda que, recentemente a Recorrida se retratou nos fólios de ori-
gem quanto ao pedido anterior de exclusão do genitor. 

Por derradeiro trago o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 
que a obrigação avoenga somente deve ocorrer em caráter complementar e subsidiário, oposto ao que 
se deu nestes autos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. 
ALIMENTOS AVOENGOS. RESPONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA 
DOS AVÓS. NÃO COMPROVADA A EXCEPCIONALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO DES-
PROVIDO. 1. O Tribunal a quo, após detida análise do suporte fático-probatório dos autos, entendeu 
não ter sido demonstrada a hipossuficiência financeira da genitora, bem como o desaparecimento do 
genitor de modo a justificar a fixação dos alimentos avoengos. 2. A jurisprudência desta Corte, mani-
festa-se no sentido de que a responsabilidade dos avós de prestar alimentos é subsidiária e com-
plementar à responsabilidade dos pais, sendo exigível, tão somente, em caso de impossibilidade 
de cumprimento da prestação, ou de cumprimento insuficiente, pelos genitores. 3. A reforma do 
julgado que entendeu não restar comprovada a impossibilidade econômica dos genitores em prover ali-
mentos ao menor, de modo a exigir que os alimentos complementares fossem prestados pelo avô pater-
no, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado, nos termos 
da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1223379 BA 
2017/0326303-3, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO 
DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 26/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: 
DJe 29/06/2018 RB vol. 655 p. 214) 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTA-
ÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA. RES-
PONSABILIDADE COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA, SEMPRE CONDICIONADA A 
EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DOS NETOS E DE POSSIBILIDADE DA PRESTAÇÃO 
DE ALIMENTOS PELOS AVÓS. REQUISITOS NÃO OBSERVADOS. REQUALIFICAÇÃO JU-
RÍDICA DOS FATOS E REVALORAÇÃO DAS PROVAS. POSSIBILIDADE. 
1- Ação distribuída em 14/09/2010. Recurso especial interposto em 12/08/2014 e atribuído à Relatora 
em 25/10/2016.
2- Os propósitos recursais consistem em definir se houve negativa de prestação jurisdicional e se a 
condenação dos avós ao pagamento da pensão alimentícia aos netos observou, na hipótese, a existên-
cia de efetiva necessidade das menores em conjunto com a real possibilidade de os avós cumprirem a 
referida obrigação. 
3- Ausentes os vícios do art. 535, I e II, do CPC/73, não há que se falar em negativa de prestação juris-
dicional ou em vício de fundamentação no acórdão recorrido. 
4- Em regra, é inadmissível o reexame das circunstâncias fáticas relacionadas à existência de necessi-
dade dos alimentos ou à possibilidade de prestá-los, ressalvadas as hipóteses em que o acórdão impug-
nado contém, em seu bojo, os elementos indispensáveis para que se promova a requalificação jurídica 
dos fatos ou a revaloração da prova. Precedentes. 
5- Na hipótese, o acórdão recorrido, apontando expressamente os fatos e as provas que lhe formaram 
o convencimento, não observou que a obrigação alimentar avoenga, de caráter sempre complementar 
e subsidiário, não poderia ser imputada a quem, reconhecidamente, sequer reunia condições de subsis-
tência por si só, dependendo de auxílio material dos filhos para sobreviver dignamente. 
6- Recurso especial conhecido e provido. 
(REsp 1698643/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, 
DJe 13/04/2018) 
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Ante o resultado, deixo de analisar o pedido subsidiário de redução da verba. 

Conclusão 

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos transparece, voto no sentido de CONHECER 
E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso manejado para revogar a decisão liminar que ordenou 
o pagamento de alimentos provisórios avoengos, nos termos do voto proferido.

*****
(TJBA – Apelação Cível nº 0001963-10.2008.8.05.0079. Quinta Câmara Cível. Relatora: Desa. 
Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Julgado em 12/04/2002).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. AU-
SÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE. DOAÇÃO GRATUITA A 
DESCENDENTE. BENS QUE FORAM ADQUIRIDOS ANTES DA UNIÃO 
ESTÁVEL E QUE NÃO INTEGRAM O PATRIMÔNIO COMUM A SER PAR-
TILHADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CO-
NHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Bens objeto do litígio que foram adquiridos antes do início da união estável, apesar 
do registro ter ocorrido na constância desta. Situação devidamente comprovada pela 
prova produzida nos autos.
II. Tratando-se de bens adquiridos antes da vigência da união estável, não há que se 
falar em vício no negócio jurídico firmado, por meio do qual o apelado doou os bens 
à sua filha. Bens doados que não integram o patrimônio comum dos ex-conviventes.
III. Manutenção da sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos autorais.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0001963-10.2008.8.05.0079, oriun-
dos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/
BA, tendo, como Apelante, JURANICE SILVA VIEIRA e, como Apelados, CARLOS WALTER 
ZEFERINO PINHEIRO E DOMINIQUE BORGES MAIA PINHEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO, nos termos do voto condutor.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JURANICE SILVA VIEIRA contra 
a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e 
Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, que, nos autos da “Ação de Anulação de Ato Jurí-
dico com pedido liminar”, proposta pela apelante contra CARLOS WALTER ZEFERINO 
PINHEIRO E DOMINIQUE BORGES MAIA PINHEIRO, julgou IMPROCEDENTES os 
pedidos formulados.
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Na petição inicial (fl. 12/16), a Apelante alegou que conviveu em união estável com Carlos 
Walter Zeferino Pinheiro (1º Apelado) por 13 (treze) anos. Aduziu que, primeiramente, propôs ação 
declaratória de união estável (nº 0003746-42.2005.805.0079) para que fosse reconhecida a união, 
com a consequente partilha dos bens adquiridos na constância da relação. Sustentou que foi deferida 
medida cautelar no bojo daquela ação, determinando-se a realização de anotações nas matrículas dos 
imóveis de propriedade do ex-companheiro. Asseverou que, após ser oficiado, o Cartório de Registro 
de Imóveis de Porto Seguro/BA informou que os referidos bens foram doados pelo 1º Apelado para 
sua filha Dominique Borges Maia Pinheiro (2º Apelada), em abril de 2005. Afirmou que os imóveis 
não poderiam ter sido doados na constância da união estável sem seu consentimento prévio. Pugnou 
pela procedência da demanda para declarar a parcial nulidade das doações da Fazenda Serra Azul, da 
área situada na Vila Caraíva e do terreno urbano situado no distrito de Caraíva.

Na contestação (fls. 71/79), os Acionados, ora Apelados, aduziram que não houve qualquer 
irregularidade na doação dos imóveis discutidos na lide. Destacaram que a transferência de titulari-
dade ocorreu em 13/04/2005, enquanto que a ação declaratória de união estável foi proposta em data 
posterior, propriamente, em 30/09/2005, “o que configura ter ocorrido todo procedimento na forma 
límpida e transparente”. Assinalaram que os imóveis foram adquiridos antes da união estável e que, 
por isso, não podem ser amealhados. Requereram a improcedência da demanda.

Na sentença, o Juízo a quo rejeitou a pretensão autoral ao fundamento de que restou com-
provado nos autos que os imóveis descritos na exordial foram adquiridos pelo 1º Apelado antes da 
constância da união estável, não sendo passível de partilha. Condenou a Apelante ao pagamento das 
custas e dos honorários advocatícios, esses fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em sua irresignação recursal (fls. 191/200), JURANICE SILVA VIEIRA afirmou que “a 
atuação dos Recorridos foge totalmente à boa-fé negocial e contratual, levando, por conseguinte, à 
total irregularidade dos atos por eles praticados”. Sustentou que o Código Civil prevê que é neces-
sária a observância do princípio da boa-fé objetiva em todas as fases contratuais sob pena de viciar 
o contrato. Aduziu que, ao afirmarem que os bens discutidos na lide foram adquiridos apenas pelo 
Sr. Carlos Walter “os Recorridos chamaram para si o ônus processual de comprovar tais circunstân-
cias, sendo certo que não se desincumbiram de tal mister ao longo da instrução processual”.

Asseverou que os documentos colacionados aos autos demonstram que “todas as aquisi-
ções foram realizadas já quando da convivência marital, como declarado no Processo nº 0003746-
42.2005.8.05.0079”. Destacou que o momento em que fora ajuizada a ação declaratória de união 
estável não retira o caráter irregular do ato fraudulento de doação, uma vez que a sentença proferida 
nos autos daquela demanda reconheceu a convivência more uxório em período muito anterior ao ato 
de doação, “havendo, a partir de então, presunção legal de participação da postulante na aquisição 
dos bens doados”. Argumentou que os defeitos que maculam o negócio jurídico estão previstos no 
art. 171 do Código Civil, os quais englobam o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo, a lesão, a 
fraude contra credores.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando-se procedente a pre-
tensão autoral, declarando-se a nulidade das doações perpetradas pelo 1º Apelado em favor da 2ª 
Apelada, com a consequente atribuição à Apelante da propriedade dos imóveis, na proporção de 50% 
(cinquenta por cento), com a inversão do ônus da sucumbência.

Às fls. 203/211, os Apelados apresentaram contrarrazões. Arguiram preliminar de intempes-
tividade do recurso. Pugnaram pelo não conhecimento do apelo, ou, no mérito, por seu total improvi-
mento, com a condenação da Apelante por litigância de má-fé.

O feito foi levado a julgamento, ocasião em que acolheu-se a preliminar de intempestividade 
do recurso (ID. 18993651).

Na sequência, foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (ID. 
18993664).
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Em seguida, foram opostos novos Aclaratórios, os quais foram acolhidos, reconhecendo-se a 
tempestividade do apelo, em razão da impossibilidade de publicação de acórdãos e sentenças durante 
o recesso judiciário, nos termos da resolução n° 22/2016 do TJBA.

Após, houve a digitalização dos autos físicos (ID. 18993678), bem como foi acostado cópia do 
julgamento ocorrido no processo n° 0003746-42.2005.8.05.0079, que decidiu sobre a dissolução da 
União Estável.

VOTO

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, conheço do recurso de apelação, porque presentes os requisitos intrínsecos e 
extrínsecos de admissibilidade, estendendo-se ao segundo grau o benefício da gratuidade da justiça 
já concedido à apelante.

II – DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Para melhor compreensão da demanda, cumpre consignar que a apelante (JURANICE SIL-
VA VIEIRA) almeja a anulação das escrituras públicas de doação de bens imóveis em que figuram 
como partes, outorgantes e outorgados, os apelados, sendo o primeiro apelado seu ex-companheiro 
(CARLOS WALTER ZEFERINO PINHEIRO) e a segunda apelada a filha dele (DOMINIQUE 
BORGES MAIA PINHEIRO). Argumenta a apelante que os referidos bens deveriam ser partilha-
dos, pois adquiridos no curso da união estável.

Na espécie, o ponto controvertido consiste em determinar se, ao proceder com a doação dos 
bens em discussão, o primeiro apelado deixou de observar o direito de meação da apelante.

Para tanto, mostra-se necessário proceder à análise dos seguintes pontos:
1. Quando ocorreu a aquisição dos referidos bens, se antes ou no curso da união estável man-

tida entre as partes;
2. Se foi regular o negócio jurídico de doação celebrado entre os apelados.

A) DA AQUISIÇÃO DOS BENS

Antes de proceder à análise da data de aquisição dos bens, é salutar delimitar o perío-
do de convivência do casal, em união estável, o que foi objeto de apreciação no feito n° 0003746-
42.2005.8.05.0079.

Na ocasião, além de partilhar os bens adquiridos pelo ex-casal, o magistrado sentenciante 
reconheceu que as partes conviveram em união estável desde os idos de 1992 até março de 2005, 
entendimento que foi mantido quando da apreciação do recurso de apelação por esta Corte de Justiça 
(ID. 21837199 e 21837200).

Neste momento, sabendo que as partes mantiveram união estável no período compreendi-
do entre 1992 e março de 2005, imperioso analisar quando os bens em discussão foram adquiridos, 
se antes ou no curso da união estável.

1) Terreno urbano de 18.359m situado no Distrito de Caraíva, Município de Porto Segu-
ro-Ba: Às fls. 85 dos autos, consta certidão, informando que em 10/02/2000 foi lavrada a escritura 
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da venda do bem denominado terreno urbano, situado no Distrito de Caraíva, Município de Porto 
Seguro/Ba, com área de 18.359 m². Extrai-se do documento que o bem foi vendido por CARAÍVA 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A ao Sr. CARLOS WALTER ZEFERINO PINHEI-
RO, pelo preço de R$ 10.000,00, majorado pela Prefeitura Municipal local para R$ 12.000,00.

2) Direito de posse da área situada no Distrito de Caraíva, Município do Porto Seguro-
-Ba: Às fls. 84 dos autos, consta escritura pública de cessão e transferência de direito pessoal sobre 
benfeitorias, referente a uma área situada na Vila de Caraíva, Município de Porto Seguro/BA, com 
área de 1.891,93 m2. A escritura é datada de 02/12/1993. Consta no documento que o direito de posse 
sobre o bem foi cedido e transferido pelo Sr. JOÃO EUGÊNIO GOUVEA VIEIRA PACHECO E 
CHAVES e pela Sra. MARIA ESTELA PIEDADE SALGADO PACHECO E CHAVES ao Sr. CAR-
LOS WALTER ZEFERINO PINHEIRO, pelo preço de CR$ 50.000,00.

3) Fazenda Serra Azul, situada no Distrito de Caraíva, Município de Porto Seguro-Ba: 
Às fls. 82 dos autos consta escritura pública de cessão e transferência de direito pessoal sobre ben-
feitorias, referente a uma área de terra denominada “Fazenda Serra Azul”. A escritura é datada de 
06/06/2001. Consta no referido documento que o direito de posse sobre o bem foi cedido e transferido 
ao Sr. CARLOS WALTER ZEFERINO PINHEIRO, pelo preço de R$ 20.000,00.

À luz dos documentos de fls. 82 a 85, verifica-se que os bens, acima mencionados, foram adquiri-
dos a título oneroso pelo Sr. CARLOS WALTER ZEFERINO PINHEIRO, primeiro apelado, sendo que os 
registros das escrituras públicas ocorreram nos anos de 1993, 2000 e 2001, quando já vigia a união estável.

Entretanto, a alegação do apelado é de que, apesar dos bens terem sido levados a registro na 
constância da união estável, a aquisição dos mesmos se deu em momento anterior, com recursos 
próprios, de modo que estariam fora da partilha.

O primeiro apelado apresentou rol de testemunhas no intuito de comprovar a sua afirmação. 
Na ocasião da audiência de instrução, foram ouvidas 3 testemunhas, todas trazidas pelo apelado, uma 
delas ouvida na condição de declarante (Termo de Audiência de fls. 157 a 159).

A primeira testemunha foi Jeronymo Lizardo Gomes de Lima, cujo depoimento transcre-
ve-se a seguir:

“Que conhece o requerido varão desde o final dos anos 80; que quando conheceu o requerido varão o 
mesmo trabalhava na atividade de pecuária; que o requerido varão também trabalhava na Fazenda Jacu-
mã; que [o depoente] adquiriu por compra um terrreno de João Eugênio e este ao mostrar a área para o 
depoente disse que o mesmo seria vizinho do requerido varão, porquanto teria vendido ao mesmo uma 
área próxima que atualmente funciona como estacionamento; que a compra do requerido varão ocorreu 
entre 1989 e 1991; [….] que à época das mencionadas negociações, os valores de áreas naquela região 
eram muito baixos; que à época das negociações, era comum adquirir imóveis e, posteriormente, 
escriturá-los, em razão dos preços baixos e da confiança recíproca; que quando conheceu o requerido 
varão o mesmo ainda não convivia com a requerente; que conhece a fazenda Serra Azul situada no Rio 
do Frade, pertencente ao requerido varão; que a referida propriedade foi adquirida pelo requeren-
te varão com produto do lucro obtido em uma sociedade de gado bovino com o depoente, o que 
ocorreu entre 1989 e 1990; que não tem conhecimento se a requerente da ação concorreu com recursos 
próprios nas aquisições das propriedades acima citadas.” (Grifos adicionados) (fls. 158)

Da leitura do depoimento acima, conclui-se que a testemunha confirmou, categoricamente, 
que a aquisição dos bens, pelo apelado, ocorreu entre os anos de 1989 e 1991, no caso do terreno, e 
entre os anos de 1989 e 1990, no caso da Fazenda Serra Azul, portanto, antes da vigência da união 
estável, a qual somente teve início em 1992.

Ademais, o Sr. Jeronymo Lizardo Gomes de Lima também reiterou que a Fazenda Serra Azul 
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foi adquirida unicamente com recursos do apelado, fruto do lucro obtido com sociedade de gado bo-
vino, portanto, sem qualquer contribuição da apelante, posto que à época sequer vigia a união estável.

Além disso, a testemunha também aduz quanto à prática local de apenas escriturar o bem em 
momento posterior à aquisição, em razão da confiança recíproca entre as partes.

Já o Sr. Deroaldo Augusto da Silva, em que pese ter sido ouvido como informante, corroborou 
as afirmações da primeira testemunha, conferindo verossimilhança às alegações do apelado, tanto 
quanto à aquisição dos bens, em período anterior à união estável, como no que se refere ao costume 
local de escriturar os bens, tempos após a sua aquisição. Seguem a transcrição do depoimento:

“Que conhece o requerido varão desde os idos de 1985; que desde que conheceu o requerido varão traba-
lhava como gerente na fazenda de João Eugênio; que tem conhecimento que o  requerido varão manti-
nha sociedade de gado bovino com terceiros; que tem conhecimento que o requerido varão adquiriu 
2 terrenos, sendo um dentro e outro fora do lugarejo conhecido como Caraíva, por acerto de contas 
com o Sr. João Eugênio; que o declarante procedeu a medição das citadas áreas a pedido de João 
Eugênio, porque as mesmas passariam a pertencer ao requerido varão, o que ocorreu entre 1991 
e 1992; que é costume naquela região proceder a escrituração de imóveis tempos após a aquisição; 
que conhece a propriedade Serra Azul pertencente ao requerido varão e que o declarante a pedido deste 
procedeu a medição nos idos de 1992; que conhece a requerente da ação, sabendo que a mesma passou 
a conviver com o requerido varão logo após as aquisições dos imóveis acima mencionados; que tem co-
nhecimento que o requerido varão tinha sociedade na pecuária com um senhor conhecido como Lizardo, 
cujo nome é Jerônimo Gomes; que nunca ouviu dizer que tivesse a requerente da ação contribuído com 
recursos para a aquisição dos imóveis acima mencionados” (Fls. 158/159).

Quanto à terceira testemunha, Lourival Silva Lima Filho, embora somente tenha conhecido 
o apelado por volta do ano 2000, ratificou a prática local de escriturar os imóveis muito tempo depois 
da sua aquisição, veja-se trechos do depoimento:

“Que conhece o requerido varão há mais ou menos 20 anos; que trabalhou no ano de 2000 em Ca-
raíva, na condição de policial militar; que conhece as áreas pertencentes ao requerido varão no local 
conhecido como Caraíva, cujos imóveis o requerido varão recebera em pagamento dos seus direitos 
trabalhistas; que é comum naquela região adquirir imóveis e tempos depois providenciar a escri-
turação e registro (...)” (Fls. 159).

Da atenta análise de todos os depoimentos colhidos, é possível verificar que todos eles corro-
boram as afirmações trazidas pelo apelado, no sentido de que adquiriu os bens objeto desta deman-
da com recursos próprios e em momento anterior ao início da união estável.

O fato de os bens terem sido escriturados em momento posterior à aquisição, não retira a veros-
similhança das alegações do apelado, as quais foram devidamente corroboradas pela prova testemunhal.

Frise-se que é possível que a escrituração do bem ocorra tempos após a sua aquisição, 
tendo o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já se manifestado sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. DIREITO À ME-
AÇÃO DO BEM. IMÓVEL NÃO ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. IM-
POSSIBILIDADE.
1. É incomunicável imóvel adquirido anteriormente à união estável, ainda que a transcrição no 
registro imobiliário ocorra na constância desta. Precedentes.
2. Antes da presunção de mútua assistência para a divisão igualitária do patrimônio adquirido durante 
a união estável, reconhecida pela Lei nº 9.278/1996, havia necessidade de prova da participação do 
companheiro.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1324222/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julga-
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do em 06/10/2015, DJe 14/10/2015)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE SEPARAÇÃO. PARTILHA DOS 
BENS DO CASAL. EXCLUSÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO ANTES DO CASAMENTO CUJA 
OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA FOI ASSUMIDA PELO PAI DA AUTORA. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que o cônjuge varão insurge-se contra a exclusão da partilha de imóvel que, embora 
adquirido anteriormente ao casamento, foi quitado e registrado durante a sua vigência, defendendo a 
divisão igualitária em razão da presunção do esforço comum.
2. Segundo o Tribunal de origem, o imóvel foi excluído da partilha porque demonstrado que o bem foi 
adquirido mediante Contrato Particular de Compra e Venda celebrado pela agravada em data anterior 
ao matrimônio e comprovado que a quitação do referido imóvel foi realizada exclusivamente com 
recursos do pai da autora.
3. Ainda que o registro do título tenha-se efetivado posteriormente ao casamento, o contrato 
particular de compra e venda foi celebrado antes da união matrimonial, configurando, por si só, 
justo título apto a comprovar a propriedade exclusiva da agravada.
4. É admissível a prova testemunhal para, evitando o enriquecimento sem causa, demonstrar pe-
culiaridade ou circunstância do contrato, bem como as obrigações e efeitos dele decorrentes, como 
no caso em que a prova demonstrou que a obrigação pecuniária foi assumida pelo pai da autora.
5. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, 
o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1570445/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CON-
VOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017)

Assim, se, de um lado, o apelado logrou êxito em comprovar que os bens foram adquiridos 
em data anterior à união estável, de outro tem-se que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe 
incumbia, de comprovar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, posto que 
não apresentou nenhuma prova, seja documental ou testemunhal para comprovar as suas alegações.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (Grifos 
adicionados)

Ressalte-se que quando da realização de Audiência de Instrução (Fls. 157 e 158), o magistrado 
a quo indeferiu o pedido formulado pela autora, ora apelante, de substituição das testemunhas. Na 
ocasião, de forma acertada, o magistrado de origem pontuou que “na sistemática de intimações das 
testemunhas para prestarem depoimento, cumpre ao advogado informar ou intimar e, nesse caso, 
comprovar nos autos a intimação procedida, ex vi do §1° do art. 455, do CPC. Vale dizer, constatada 
a impossibilidade de intimação, com a devida prova nos autos de que as testemunhas não foram en-
contradas, aí sim haveria respaldo legal para a substituição”.

Na ocasião, o advogado da autora não logrou êxito em comprovar a alegada dificuldade na lo-
calização das testemunhas, não ensejando, dessa forma, o reconhecimento do direito de substituição 
das mesmas, por ausência de suporte legal, conforme se infere da leitura dos art. 451 e 455, o CPC.

Art. 451. Depois de apresentado o rol de que tratam os §§ 4º e 5º do art. 357, a parte só pode substituir 
a testemunha:
I - que falecer;
II - que, por enfermidade, não estiver em condições de depor;
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III - que, tendo mudado de residência ou de local de trabalho, não for encontrada
Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora 
e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo.
§ 1º A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado 
juntar aos autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da corres-
pondência de intimação e do comprovante de recebimento.
§ 2º A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, independentemente da inti-
mação de que trata o § 1º, presumindo-se, caso a testemunha não compareça, que a parte desistiu 
de sua inquirição. (Grifos adicionados)

Apesar de tal ponto não ter sido objeto direto da insurgência recursal, é importante esclarecer 
que foi conferido, à autora, oportunidade de produção de prova oral nas mesmas condições do réu. No 
entanto, a mesma deixou de apresentar as testemunhas dentro dos ditames legais, precluindo, assim, 
o seu direito de produzir prova oral testemunhal.

Ademais, Cumpre lembrar que apelante e apelado também figuraram como partes no feito n° 
0003746-42.2005.8.05.0079, que cuidou do reconhecimento e dissolução da união estável mantida entre 
eles, bem como procedeu à partilha dos bens adquiridos no curso do relacionamento (cópias da sen-
tença e acórdão proferidos naqueles autos que estão reproduzidas nos IDs. 21837199 e 21837200).

B) DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO

Assentada a premissa de que os bens, objeto da presente controvérsia, foram adquiridos pelo 
apelado com recursos próprios e antes do início da união estável, não há que se falar em comu-
nicabilidade dos mesmos, uma vez que não integram o patrimônio comum a ser partilhado.

Por conseguinte, reputa-se válido o negócio jurídico por meio do qual o apelado CARLOS 
WALTER ZEFERINO PINHEIRO doou os bens à segunda apelada DOMINIQUE BORGES 
MAIA PINHEIRO, sua filha, conforme se infere das escrituras de doação de fls. 27 a 29.

Sendo o apelado o único proprietário dos bens em discussão, não há que se falar em inobser-
vância do direito de meação da recorrente ou exigência de sua outorga para realização do negócio 
jurídico de doação, nos termos do art. 1.647 do CC.

Mantém-se, portanto, a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos auto-
rais, diante da ausência de comprovação pela requerente de que os bens acima referidos, foram ad-
quiridos no curso da união estável.

III – CONCLUSÃO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-
-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.





SÚMULAS
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SÚMULAS DO TRIBUNAL 
DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Súmula nº 1
Nas ações penais contra gestores públicos é dispensável a intimação pessoal do acusado e de seus 
defensores para a Sessão destinada a apreciar o recebimento ou rejeição da denúncia, sendo suficiente 
a intimação regular do advogado constituído, mediante a inclusão do processo em pauta.

Súmula nº 2 – Cancelada

Súmula nº 3
Os critérios para a fixação do regime de cumprimento de pena, bem como para substituição da pena 
privativa de liberdade por restritiva de direitos, previstos, respectivamente, nos §§2º e 3º do Art. 33 e 
do art. 44, do Código Penal, são aplicáveis para os crimes previstos na Lei 11.343/2006, assegurando-
-se, dessa forma, a individualização da pena.

Súmula nº 4
O reconhecimento da continuidade delitiva exige a presença tanto dos requisitos objetivos do art. 71 
do Código Penal, quanto do requisito subjetivo, configurado no necessário liame entre os crimes pra-
ticados com unidade de desígnios por parte do agente.

Súmula nº 5
A citação pessoal nos processos criminais de que trata o parágrafo único do art. 66 da Lei nº 9.099/95, 
exige, para que cesse a competência dos Juizados Especiais, o esgotamento de todos os meios neces-
sários para a prática do ato, com expedição de certidão, exarada pelo Oficial de Justiça, atestando a 
impossibilidade de localização do réu.

Súmula nº 6
A fixação, na sentença condenatória, do valor mínimo indenizatório devido à vítima, previsto no 
artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deverá obedecer o princípio do contraditório, 
assegurado ao réu, no curso do processo, defender-se da imputação.

Súmula nº 7
O emprego de arma, inclusive de fogo, ainda que desmuniciada, autoriza a incidência da majorante 
prevista no inciso I, §2º do Art. 157 do Código Penal.

Súmula nº 8
É irrelevante a falta ou nulidade de laudo pericial para a comprovação do potencial lesivo da arma ou 
munição necessários à configuração dos crimes de perigo abstrato previstos no Estatuto do desarma-
mento, tendo em vista o fato de a periculosidade ser ínsita à própria tipificação penal, em benefício da 
proteção da segurança coletiva.
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Súmula nº 9 - Cancelada

Súmula nº 10
É nulo o ato de reprovação de candidato em psicoteste, caso não lhe seja concedida a oportunidade de 
conhecer as razões objetivas pelas quais foi considerado inapto ao exercício do cargo público pleiteado.

Súmula nº 11
As pessoas portadoras de deficiência, ou de reduzida mobilidade física, demonstrada por perícia mé-
dica realizada, ou somente coordenada, pelo órgão municipal gestor competente, tem direito subjetivo 
à gratuidade no transporte coletivo urbano.

Súmula nº 12
Havendo recomendação pelo médico responsável, considera-se abusiva a recusa do plano de saúde em 
custear tratamento “home care”, ainda que pautada na ausência de previsão contratual ou na existên-
cia de cláusula expressa de exclusão.

Súmula nº 13
A abusividade do percentual da taxa de juros, aplicado em contratos bancários submetidos ao Código 
de Defesa do Consumidor, deve ser apurada considerando as circunstâncias do caso concreto e com 
base no índice da taxa média de mercado para a mesma operação financeira, divulgado pelo Banco 
Central do Brasil ou outro órgão federal que venha substituí-lo para este fim.

Súmula nº 14
A notificação extrajudicial expedida por cartório de títulos e documentos , ainda que situado em co-
marca diversa do domicílio do devedor, é válida para fins de constituição em mora do devedor fiduci-
ário, ou daquele que figura em contrato de arrendamento mercantil (leasing), desde que entregue no 
endereço do devedor, por via postal e com aviso de recebimento.

Súmula nº 15
Compete ao Juízo Cível o processo e julgamento da Ação de Cobrança do seguro DPVAT

Súmula nº 16
Prescreve em 05 (cinco) anos, contados da data de publicação da Lei Estadual nº 7.145/1997, a preten-
são de restabelecimento da GHPM – Gratificação de Habilitação Policial Militar, a atingir o próprio 
fundo de direito.

Súmula nº 17
Constitui faculdade da Fazenda Pública o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de créditos 
de pequeno valor, sendo vedada ao Poder Judiciário a extinção destas ações sem exame do mérito por 
suposta ausência de interesse processual.






