
                                                                                               

 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti

Acórdão  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029917-38.2010.815.2001- Capital
RELATOR : Juiz Ricardo Vital de Almeida 
APELANTE : Thiago Pinho Pereira de Oliveira
ADVOGADO(S) : Gustavo Maia Resende Lúcio
APELADOS : Jaelson Ferreira da Silva e outra
ADVOGADO : André Beltrão Gadelha de Sá

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –
PRELIMINAR  – CERCEAMENTO  DE  DEFESA  –PROVA
EMPRESTADA  –  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PARA
FALAR NOS AUTOS – NECESSIDADE – PRINCÍPIOS DO
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.
ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO.

A ausência de intimação do advogado para ter ciência   de
documento, ainda que seja prova emprestada de processo
do qual fez parte, implica em cerceamento de defesa. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  entende  ser  possível  a
apreciação  de  prova  emprestada,  desde  que  garantido  o
contraditório.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por  Thiago Pinho Pereira
de Oliveira em face  da  sentença  de fls.  100/105,  que julgou  parcialmente
procedente o pedido, condenando o recorrente ao pagamento aos  recorridos
de  indenização  por  danos  materiais,  na  forma  de  pensão  mensal
correspondente a 2/3 do salário mínimo a partir da data do fato até os 25 anos
da vítima se viva estivesse, reduzida a 1/3 do salário mínimo até a data limite
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dos seus 70 anos, bem ainda à indenização por danos morais, no importe de
R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos na data da prolação na sentença, em
partes iguais para cada promovente.

Na sentença, o magistrado primevo, entendendo que o recorrente
teria agido com imprudência ao atropelar a filha dos recorridos,  quando dirigia
em alta velocidade na rodovia que dá acesso à localidade Baía da Traição,
considerando existentes o nexo de causalidade entre a sua conduta e o dano
ocorrido.

Em suas razões, argui o recorrente, preliminarmente, (a) nulidade
do processo por cerceamento de defesa, face a ausência de oportunidade para
manifestar-se  sobre  documento  e  prova  emprestada  que  fundamenta  a
sentença,  bem  ainda  por  ausência  de  oportunidade  para  apresentação  de
razões finais, configurando ofensa ao devido processo legal; (b) nulidade da
sentença por ser  ultra petita  e vincular a indenização ao salário mínimo. No
mérito, afirma não haver, nos autos, uma única prova lícita, no sentido de que o
recorrido transitava em velocidade incompatível com a via,  inexistindo prova
pericial que comprove  esse fato ou mesmo que seu veículo atingira a vítima
fora da pista, sendo evasiva a prova testemunhal com relação ao local exato do
choque; diz não ter o processo criminal decisão transitada em julgado, sendo
inverídica a afirmação de o fato caracterizar-se crime culposo. Assevera não ter
restado  comprovada a suposta contribuição financeira que a  vítima  proveria
aos pais, restando exagerado o valor fixado na sentença, que desconsiderou a
possibilidade de  a  vítima  contrair  casamento  e  não  mais  contribuir  com
qualquer despesa dos genitores.

Ao  final,  pugnou  pelo  acolhimento  das  preliminares  arguidas,
anulando-se  o  processo  ou  a  sentença  e,  no  mérito,  pleiteou-se,
eventualmente, pela redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões  às  fls.  138/146,  requerendo  a  manutenção  da
sentença, ao argumento de haver o recorrente sido intimado para manifestação
acerca dos documentos acostados aos autos, os quais nem de longe serviram
de substracto para a sentença,  oportunizada, ainda, que foram, as alegações
finais. Diz ser contraditória a alegação do recorrente, quando afirma não ter
conhecimento de que atingira duas crianças, e, ao mesmo tempo, não teria
prestado  socorro  com  medo  de  ser  linchado.  Aduz  ter  havido  perfeita
correlação entre o pedido e a sentença, inexistindo o vício da citra-petição e
condenação vinculada ao salário mínimo, pois foi fixado o valor exato de R$
100.000,00 (cem mil reais).

A douta Procuradoria de Justiça absteve-se de opinar no feito, por
não vislumbrar a presença de situação ensejadora da intervenção ministerial
(fls. 155/156).

É o relatório.
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VOTO

Indispensável,  a  priori,  analisar  a  preliminar  suscitada  pelo
apelante, no sentido de haver cerceamento no direito de defesa, por ausência
de intimação do seu advogado acerca dos documentos acostados aos autos,
configuradores  de  prova  emprestada  do  processo  criminal,  ao  qual  ele
responde.

De fato, barreira intransponível evita a análise do mérito recursal:
a infração ao princípio do contraditório e da ampla defesa, em decorrência da
não  intimação  do  advogado  do  recorrente  para  manifestar-se  sobre  os
documentos  anexados,  os  quais  foram  determinantes  para  formular  a
convicção do magistrado sentenciante.

Em  verdade,  o  recorrente teve  sua  defesa  cerceada,
considerando-se  que  o  seu  advogado  não  foi  devidamente  intimado  para
manifestar-se acerca da prova produzida, ainda que tenha sido em processo no
qual figurou como parte ré (sendo este, inclusive, requisito necessário para a
sua utilização nos presentes autos),  considerando-se, conseqüentemente, tal
ato nulo.

Explica-se:  não obstante constar, nos autos,  intimação posterior
dirigida ao advogado do apelante para comparecer à audiência de conciliação
(fl. 94), comparecendo a esta apenas os dois apelados, desacompanhados de
advogado, restaram ausentes o apelante e seu advogado, certamente, por não
terem  a  intenção  de  compor.  Ato  contínuo,  observa-se  que  o  magistrado
primevo julgou o processo,  sem que  tivesse sido oportunizado a ambas as
partes falarem sobre os documentos juntados aos autos às fls. 89/91. Veja-se
que tampouco foi o apelante igualmente intimado para ofertar as razões finais,
cuja nulidade não se configura quando  não  demonstrado prejuízo, o que,  in
casu, não se cogita, pois  a ausência debates finais, ainda que em forma de
memoriais, trouxe sérios prejuízos para o apelante. 

Nos termos do art. 234 do Digesto Processual Civil: "Intimação é
o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, para
que faça ou deixe de fazer alguma coisa". 

A intimação tende a cientificar ambas as partes, dos movimentos
processuais operados no curso da demanda, sendo, pois, ato imprescindível ao
exercício dos direitos processuais dos quais dispõem os litigantes. 

Via  de  regra,  as  partes  devem ser intimadas  através  de  seus
advogados,  para  manifestarem-se  nos  autos,  quando  praticado  algum  ato
processual que repercutirá na sua esfera. Na hipótese sub examine, utilizou-se
da chamada prova emprestada, sem que as partes tenham sido intimadas para
falarem sobre o seu conteúdo e sua repercussão no processo, ferindo, via de
consequência, os princípios do contraditório  e da ampla defesa, corolários do
devido processo legal.
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Sobre  a  questão,  eis  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça: 

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DE CARGO
DE  PROMOTOR DE  JUSTIÇA.  ILÍCITO  PENAL.  ART.  316  DO
CÓDIGO PENAL.  ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
PROVAS  EMPRESTADAS.  POSSIBILIDADE  OBSERVADO  O
CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO VINCULAÇÃO DA
ESFERA PENAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES
DESTA CORTE E DO STF. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.  Cinge-se  a  controvérsia  dos  autos  a  possibilidade  de
decretação de perda de cargo de promotor público, prática de
concussão - art.
316 do Código  Penal,  em caso de absolvição da prática do
crime por ausência de provas.
2. Não encontra guarida a alegação de que fere o princípio da
inocência a utilização de provas emprestadas, uma vez que a
jurisprudência  desta  Corte  é  assente  no  sentido  de  que
"observada  a  exigência  constitucional  de  contraditório  e
ampla  defesa  não  resta  vedada  a  utilização  da  prova
emprestada" (REsp 930.596/ES, Rel.  Min. Luiz fux, Primeira
Turma).(...) 5. Demais disso, ao órgão do Ministério Público não
é  permitido  presunção  de  que  seja  probo,  há  de  ser
peremptoriamente demonstrado que sua conduta é acima de
tudo isenta de cometimento de atos ilícitos. 6. Recurso especial
improvido. 1

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
DISCRIMINATÓRIA. PONTAL DO PARANAPANEMA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. OMISSÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO-CONHECIMENTO.  INEXISTÊNCIA  DE  INTERESSE  DA
UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. REGULARIDADE DA CITAÇÃO.
SÚMULA  7/STJ.  LEGISLAÇÃO  ESTADUAL.  NÃO-
CONHECIMENTO.  REGISTROS  PÚBLICOS.  PRESUNÇÃO
RELATIVA. PROVA EMPRESTADA. CABIMENTO. DOCUMENTO
FALSO.  COMPROVAÇÃO  DE  POSSE.  IMPOSSIBILIDADE.
USUCAPIÃO  COM  BASE  EM  LEGISLAÇÃO  ESTADUAL.
INVIABILIDADE. SÚMULA 340/STF.
1. (...)
7.  Não  se  conhece  da  suposta  nulidade  das  provas
emprestadas,  pois  os  recorrentes  não apontam o  dispositivo
legal  que  teria  sido  violado,  tampouco  indicam  prejuízo  ou
violação do contraditório.
Ademais, o STJ entende ser possível a apreciação de prova
emprestada, desde que garantido o contraditório, o que foi
observado in casu. Haveria ofensa à legislação federal se o
Tribunal de origem não tivesse examinado as provas, conforme
precedentes do STJ.
8.  O acórdão recorrido consignou que a natureza das terras
(devolutas) foi comprovada a contento, em razão dos vícios na
cadeia dominial e da inexistência de usucapião.
(...).2

1REsp 1323123/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013
2 REsp 617.428/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/08/2010, DJe 27/04/2011
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Logo,  em  face  da  ausência  de  intimação  do  procurador  do
apelante  para  falar  sobre  os  documentos  anexados,  os  quais  foram
determinantes para o julgamento da lide,  o  processo deverá ser  anulado a
partir  de  então,  para  que  haja  a regular  intimação  das  partes  e  seus
procuradores, para manifestarem-se sobre a prova e, em seguida, formularem
as suas razões finais.

Sendo  assim,  dou  provimento ao  apelo,  acolhendo  a
preliminar de nulidade do processo, por ofensa ao princípio do contraditório
e ampla defesa,  anulando,  conseqüentemente,  todos os atos processuais a
partir da juntada da prova emprestada de fls. 89/91, inclusive. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
ainda do julgamento, além do relator, eminente Dr. Ricardo Vital de Almeida, o
Exmº. Des. José Ricardo Porto. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria
Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 14 de
abril de 2015.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
             RELATOR

G/03

Juiz Ricardo Vital de Almeida 5


