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PODER JUDICIÁRIO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA 

Seção Cível de Direito Público 

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0023938-19.2017.8.05.0000 

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público 

IMPETRANTE: ROBERTO FIUZA DA SILVA 

Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR (0AB:0012492/8A), MANUELA CASTOR DOS SM 
(0AB:0034409/BA) 

IMPETRADO: ESTADO DA BANIA e outros (2) 

Advogado(s): 

DECISÃO 

Vistos, etc. 

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROBERTO FIUZA DA SILVA, em 

face de ato ilegal atribuidoao GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIAe ao COMANDANTE 

GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIAvisando o reconhecimento da sua 

preterição em relação ao processo de promoção para Coronel PM, bem como que seja determinada a sua 

promoção, garantindo-lhe todas asvantagens vinculadas à patente que postula. 
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Levado o feito a julgamento, em sessão de 12/09/2019, após o voto condutor daentão 

RelatoraDesa. Joanice Maria Guimarães de Jesusdenegando a segurança pleiteada, proferi voto divergente 

no sentido de conceder a segurança ao Impetrante, entendimento este ao qual aderiu a maioria dos 

membros julgadores, motivo pelo qual fui designado para lavrar o respectivo Acórdão(ID 12781072). 

Em seguida, o Estado da Bahia apresentou a petição de ID 12781079, já tendo sido 

analisada por este Relator, conforme decisão de ID 12781088. Conforme já salientado em decisão 

pretérita, muito embora na aludida petição o Estado da Bahia tenha sinalizado a existência de omissão no 

julgado, tal petitório não poderia ser recebido como Embargos de Declaração, até porque apresentada fora 

do prazo para oposição dos aclaratórios. 

Em seguida, foi certificado o trânsito em julgado do Acórdão concessivo da segurança ( 

ID 12781091), restando ao Estado da Bahia dar cumprimento à ordem mandamental, tendoo Impetrante 

formulado pedido neste sentido. 

Assim, em decisão de ID 12781090, datada de 13/02/2020, foi determinada a expedição 

de oficio aos Impetrados, bem como a intimação do Estado da Sabia, a fim de que comprovassem, no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, o cumprimento da obrigação imposta no Acórdão concessivo da 

segurança, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao montante de R$ 

50.000,00 (cinco mil reais). 

O COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIAe 

oGOVEFtNADOR DO ESTADO DA BABIAforamdevidamente notificadosda referida decisão, 

respectivamente,em 27/02/2020e03/03/2020(ID 12781099eID 12781093). 
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Ante a inércia no cumprimento, o Impetrante pugnou pela instauração do procedimento 

de intervenção da União no Estado da Bahia, bem como o estabelecimento de nova multa diária 

direcionada ao Governador (ID 12781095). 

Reiterado o pedido de intervenção em petição de ID 12781097. 

Em despacho de ID 12781100, foi determinada a digitalização dos autos para que 

passassem a tramitar exclusivamente no Sistema PIE, o que foi devidamente cumprido. 

Em seguida, o ESTADO DA BAILIA, por meio da petição de ID 15245281, aduziuque 

não fora juntada aos autos a petição dos Embargos de Declaração apresentada pelo ente público, ao passo 

que o Impetrante em petição de ID 15632910, salientou que a petição do Estado já havia sido 

devidamente encartada aos autos e analisada por este Relator, conforme decisão de ID 12781088. 

Neste contexto, foi deferido parcialmente o pleito do Impetrante, por meio da decisão de 

ID 16800112, determinando-sea expedição de novos ofícios aos Impetrados, bem como a intimação do 

Estado da Bahia, para que comprovassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o cumprimento da 

obrigação de fazer referente à promoção do Impetrante à graduação de Coronel da Polícia Militar, por 

merecimento, com a percepção de todas as vantagens inerentes à aludida patente, sob pena de majoração 

da multa diária anteriormente arbitrada para R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada ao montante de R$ 

100.000,00 (cem mil reais), a ser imposta em face do ente público, sem prejuízo de adoção de outras 

medidas coercitivas em caso de recalcitrância injustificada. De igual modo, foi determinadoaos 

Impetrados que interrompessem, imediatamente, eventual processo de reserva do Impetrante que tenha 

por alicerce a permanência do servidor pelo tempo máximo no posto de Tenente-Coronel, em razão da 

existência deAcárdão transitado em julgado determinando a sua promoção para a patente de Coronel PM. 
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Não obstante, o Impetrante informa, em petição de ID 17853256, que foi publicada a 

Portaria de n°00305870, na data de 05/08/2021, conduzindo o Impetrante para a reserva remunerada, em 

claro descumprimento à ordem judicial. Assim, reitera os seus pedidos de intervenção e de majoração da 

multa diária, com o seu direcionamento aos Impetrados. 

É o relatório. Passo a decidir. 

Com efeito, conforme relatado, a segurança pleiteada nestes autos foi concedida pela 

Seção Cível de Direito Público, por maioria de votos dos seus membros, em sessão do dia 12/09/2019, 

reconhecendo-se a preterição do Impetrante em relação ao processo de promoção na carreira militar, 

declarando, por consequência, o seu direito líquido e certo de ser promovido à graduação de Coronel da 

Policia Militar por merecimento, bem como a percepção de todas as vantagens vinculadas à aludida 

patente. 

Frise-se que o referido Acórdão transitou em julgado em 13/02/2020, conforme certidão 

de ID 12781091. 

Nesta senda, o Impetranteformulou diversos pedidos nos autos requerendo a execução 

do julgado, visando inclusive evitar a prática de ato alegadamente ilegal a ser praticado pelos Impetrados, 

que estariamna iminência de conduzir o Impetrante para a reserva remunerada, sem dar cumprimento à 

ordem mandamental exarada nestes autos, consubstanciada na promoção do Impetrante à graduação de 

Coronel PM. 

Frise-se que o primeiro pedido do Impetrante foi deferido na mesma data em que houve 

a certificação do trânsito em julgado do Acórdão, ou seja, 13/02/2020, sendodeterminado aos Impetrados 

e ao Estado da Bahia que comprovassem o cumprimento da ordem mandarnental no prazo máximo de 05 
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(cinco) dias úteis, sendo os Impetrados notificados da aludida decisão em 27/02/2020e03/03/2020(I0 

12781099e1D 12781093), porém, até o presente momento mantiveram-se inertes, sem dar o devido 

cumprimento ao julgado. 

Ao contrário, desrespeitando o último comando judicial deste Magistrado, os 

Impetrados procederam à condução do Impetrante à reserva remunerada, mesmo já existindo Acórdão 

transitado em julgado determinando a promoção do Impetrante à patente de Coronel PM. 

Feitas estas considerações, antes de uma determinação definitiva a respeito da presente 

situação, em que há manifesta recalcitrância dos Impetrados em dar cumprimento à decisão deste Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, já transitada em julgado, faz-se necessário afirmar que se os 

governantes não respeitam as decisões do Poder Judiciário, o caos se instala na sociedade, e o Judiciário 

fica limitado a apenas reconhecer o direito do postulante, sem autoridade para garantir a sua execução. 

Com efeito, não pode o Poder Judiciário quedar-se inerte, principalmente face às 

peculiaridades do caso em tela, em especial por ter sido oImpetrante indevidamente conduzido à reserva 

remunerada, ficandoimpossibilitado de ser promovido à graduação de Coronel PM, direito que já lhe foi 

reconhecido por esta Corte, em consequência da inércia infundada dosImpetradosem cumprir o Acórdão 

prolatado há quase02 (dois) anos e transitado em julgado desde 13/02/2020. 

Não obstante, considerando os pedidos formulados pelo Impetrante, é preciso destacar 

que, face a restrição da autonomia do ente federativo, a intervenção federal é medida de natureza 

excepcional, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente previstas no art. 34 da Constituição da 

República. Segundo o inciso VI deste artigo, a intervenção da União no Estado membro só se dará se for 

para prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. 

Assinado eletronicamente por: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA - 06/0812021 14:51:42 
littps://pje2g.tjbajus.bripje/Rrocesso/ConsultaDocumentoilistView.seam?x=21080614514256400000017560810 
Número do documento: 21080614514256400000017560810 

Num. 17906700- Pág. 5 



Destarte, a via da intervenção federal, por ser de natureza especialíssima e grave, só se 

justifica quando o Poder Executivo, por sua autoridade maior, manifesta, repetida e explicitamente, a 

intenção de negar cumprimento a uma decisão judicial, o que implica em um indesejável e crescente 

enfraquecimento do Poder Judiciário, notadamente quando caracterizada a contumácia no 

descumprimento. 

No caso, o pedido de intervenção tem como fundamento o fato de o Governador do 

Estadoda Sabia, sem justificativa plausível, descumprir, de forma ostensiva e reiterada, decisão judicial 

transitada em julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça. 

Sem dúvida que o Poder Judiciário deve zelar pela garantia do Estado de Direito, cuja 

pauta principal é o estrito cumprimento das leis e das decisões judiciais, conforme precedentes do próprio 

Supremo Tribunal Federal e demais tribunais superiores, o que não justifica a desobediência, por parte do 

Poder Executivo, em dar cumprimento à decisão judicial que determinou a promoção do Impetrante ao 

posto de Coronel da Policia Militar do Estado da Bahia. 

Entretanto, antes deatender à solicitação formulada pelo Impetrante, entendo ser 

imperiosa a manifestação do Ministério Público, na qualidade de custos iuris,em razão da gravidade da 

medida postulada nestes autos. 

Feitas estas considerações, determino a remessa dos autos à douta Procuradoria de 

Justiça para que oferte parecer acerca do pedido de intervenção federal formulado pelo Impetrante. 
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Após o parecer ministerial, e por se tratar de descumprimento reiterado de decisão deste 

Tribunal de Justiça, já transitada em julgado, notifique-se o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Presidente desta Egrégia Corte acerca do requerimento de intervenção federal, a quem incumbe, se for o 

caso, encaminhá-lo ao Supremo Tribunal Federal. 

Outrossim, determino à Secretaria que proceda, com urgência, à expedição de oficios 

aos Impetrados, para que, no prazo máximo de 72 horas, tomem sem efeito a Portaria de 00305870, 

responsável por conduzir o Impetrante para a reserva remunerada. 

Atribuo a esta decisão força de mandado/oficio. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Salvador, 06 de agosto de 2021. 

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA 
RELATOR 

BMS02 
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