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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
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JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO
NA  ESFERA  CÍVEL.  DESPROVIMENTO  DO
APELO.

-  A  sentença  penal  condenatória  transitada  em
julgado, ao decidir sobre a culpa na esfera criminal,
importa  em  superar  a  possibilidade  de
questionamento  quanto  à  responsabilidade  pelo
evento na esfera cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 91.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível manejada por José  Vicente

Barbosa  de  Assis contra sentença de  fls. 61/63, que julgou procedente  o

pedido formulado nos autos, condenando os Promovidos José Vicente Barbosa

de Assis e Glauko Yorrani Gomes de Farias ao pagamento de R$ 1.500,00

(hum mil e quinhentos reais) para cada um, a título de indenização por dano

moral.
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Na Apelação (fls. 66/70), o Recorrente,  José Vicente Barbosa

de Assis, pugna pela reforma da sentença, sustentando a improcedência do

pedido, posto que não ficou comprovado que o mesmo teria sido responsável

pelas agressões.

Contrarrazões às fls. 75/77.

Em parecer, o Ministério Público opinou pelo prosseguimento

sem manifestação por ausência de interesse público (fls. 82/83). 

É o relatório.

VOTO

Cuida-se  o  feito  de  pretensão  indenizatória  em  razão  de

agressões físicas que o Autor afirma ter sofrido dos Promovidos, o que motivou

a condenação destes na esfera penal (fls. 10/13).

A  ação  penal  que  tramitou,  figurando  como denunciados  José

Vicente  Barbosa  de  Assis  e  Glauko  Yorrani  Gomes  de  Farias,  restou

devidamente  instruída  com  a  final  condenação  dos  denunciados,  por

infringência ao art.  129,  caput,  do Código Penal,  a  pena base de 08 (oito)

meses de detenção, convertida em restritiva de direitos, na modalidade prevista

no art.  43,  IV,  do CP, ou seja,  prestação de serviços a comunidades ou a

entidades públicas.

Não pode ser deixado de lado, que a condenação penal transitada

em julgado interfere diretamente no julgamento em âmbito cível.

Conforme o art. 63 do Código de Processo Penal:

"Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão
promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da
reparação do dano, o ofendido, seu representante legal
ou seus herdeiros." 
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No mesmo diapasão, também temos a norma contida no art. 935

do Código Civil de 2002, cuja redação é a seguinte: 

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da
criminal,  não se podendo questionar mais sobre a
existência  do  fato,  ou  quem  seja  o  seu  autor,
quando  estas  questões  se  acharem  decididas  no
juízo criminal." 

Desta  maneira,  não  há  mais  que  ser  questionada  a

responsabilidade dos denunciados  José Vicente Barbosa de Assis e Glauko

Yorrani Gomes de Farias a respeito dos danos sofridos pelo Requerente. Tanto

a  existência  do  fato  quanto  sua  autoria  estão  cabalmente  demonstradas  e

convalidadas no juízo criminal. 

Feitas  estas  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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