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ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 0001093-82.2015.815.0000.
ORIGEM: 2.ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR:  Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero
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ADVOGADO: Felício Martinho Nóbrega Filho.
AGRAVADO: Fabiano Rafael Brito.
ADVOGADO: Jaldemiro Rodrigues de Ataíde.

EMENTA:  AGRAVO DE INSTRUMENTO.  RECURSO INTERPOSTO
CONTRA  DUAS  DECISÕES  PROLATADAS  EM  DATAS  DISTINTAS.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  PRIMEIRA  DECISÃO  ATACADA.
PRECLUSÃO. AGRAVANTE QUE INGRESSARA NO PROCESSO PARA
REQUERER A NULIDADE DA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL EM SEDE DE CAUTELAR DE
ANTECIPAÇÃO DE PROVA. DESPACHO QUE DETERMINOU A SUA
CITAÇÃO,  POSTERIORMENTE,  REVOGADO  EM  SEQUÊNCIA.
DESNECESSIDADE  DE  NOVA  CITAÇÃO.  PARTE  QUE  HAVIA
REQUERIDO ANTERIORMENTE A SUA HABILITAÇÃO NOS AUTOS.
IRREPROCHABILIDADE  DA  DECISÃO  GUERREADA.  LIMINAR
ACAUTELATÓRIA  QUE  NÃO  RESULTA  EM  PREJUÍZO  PARA  O
AGRAVANTE. DESPROVIMENTO.

 VISTO,  relatado e  discutido o presente procedimento  referente ao
Agravo de Instrumento n.º 0001093-82.2015.815.0000, em que figura como
Agravante Romualdo Correira Lins e como Agravado Fabiano Rafael Brito.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  Relator,  em  conhecer  do  Agravo  de
Instrumento e negar-lhe provimento. 

VOTO.

Romualdo Correira Lins interpôs Agravo de Instrumento contra a
Decisão  do  Juízo  da  2.ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  66,  que
deferiu o pedido liminar na Ação Cautelar de Antecipação de provas requerida
pelo  Agravado,  Fabiano  Rafael  Brito,  em  face  dele,  Agravante,  e  do
Condomínio do Edifício Tambataja, localizado na Av. Campos Sales, n.º 624,
Bessa,  nesta  Capital,  f.  08/48,  para  determinar  a  realização  de  perícia  no
Apartamento  n.º  602,  do  Edifício  Tambataja,  acima  referido,  e  contra  a
Decisão de f. 116, que tornou sem efeito o Despacho de f. 112, determinando
a citação dele Agravante, por entender que já se habilitara nos autos, inclusive
arguindo a prejudicial de prescrição.



Alega, em resumo, que houve cerceamento de defesa, uma vez que a
perícia realizada em seu apartamento ocorreu antes de sua citação, a qual não
poderia deixar de ser determinada pelo Juízo.

Requereu o provimento do Agravo para que o processo fosse anulado.

Intimado, f. 121, o Agravado apresentou contrarrazões alegando, em
preliminar, a ausência de interesse recursal do Agravante, tendo em vista que,
segundo afirma, a perícia realizada não constatou qualquer responsabilidade
de sua parte nos danos ocasionados no apartamento dele, Agravado, inclusive
já tendo se manifestado pela sua exclusão do processo, e, no mérito, que a
Decisão que autorizou a realização da perícia obedeceu aos requisitos legais,
pugnando pelo desprovimento do recurso, f. 122/124.

O  Ministério  Público,  Parecer  de  f.130/133,  opinou  pelo
desprovimento  do  Agravo,  ao  argumento  de  que,  embora  não  tenha  sido
citado, o Agravante compareceu espontaneamente ao processo, podendo ter
requerido a nomeação de assistente técnico ou requerido ao Juízo prazo para
apresentação  de  laudo  divergente,  colacionando  entendimentos
jurisprudenciais a respeito.

É o Relatório.

Infere-se dos autos que Fabiano Rafael Brito ajuizou prante o Juízo da
2.ª Vara Cível da Comarca desta Capital medida cautelar de antecipação de
provas com pedido de liminar, objetivando a realização de perícia para fins de
verificação da causa das infiltrações e vazamentos em seu apartamento, em
face do Agravante, Romualdo Correira Lins, e do Condomínio do Edifício
Tambataja, f.08/15.

O Juízo deferiu a citação na forma requerida, reservando-se a apreciar
o requerimento de antecipação de provas após a resposta, f.50.

Somente foi  citado o Condomínio do Edifício Tambataja,  f.51,  que
apresentou contestação, sem entretanto se opor ao pedido, 52/54.

Mesmo  assim  o  Juízo  determinou  a  intimação  do  Requerente  para
impugnação,  f.56,  que insistiu  no deferimento da liminar,  reiterado com a
petição de f. 60.

O  Juízo,  em  Decisão  de  f.  66,  deferiu  a  liminar,  e  a  perícia  foi
realizada, Laudo de f. 78/91.

O Agravante ingressou nos autos,  petição de f.  95/97, requerendo a
anulação do processo, ao fundamento de que não havia sido citado, em data de
04.9.2012, e em 14.9.2012, requereu a juntada de documentos, f. 99.

Em 14 de  março de  2014,  por  intermédio  do  mesmo Advogado,  o
Agravante requereu a sua habilitação nos autos, requerendo a apreciação de
petição anterior, e a decretação da nulidade do processo alegando cerceamento



de defesa., f. 107/108.

O  Agravado,  petição  de  f.  110/111,  requereu  a  homologação  da
perícia.

O Juízo, Decisão de f. 112, deferiu a habilitação do Agravante no polo
passivo do procedimento cautelar, e ordenou a sua citação para contestar, não
tendo a citação sido realizada tendo em vista a ausência de depósito prévio
para o cumprimento da diligência, certidão de f. 112v.

Intimado para se  manifestar,  o  Agravado,  peticionou às  f.  124/125,
alegando que as  diligências  já  haviam sido pagas,  e como o Agravante já
havia  comparecido  espontaneamente  aos  autos,  dando-se  por  citado,  fosse
desconsiderado o petitório de f. 111/112.

O Juízo, em Decisão de f. 126, chamou o feito à ordem para tornar sem
efeito  o  Despacho  de  f.  106,  ao  fundamento  de  que  o  Agravante  havia
comparecido espontaneamente ao processo e apresentado defesa,  datada de
21.10.2014.

Verifica-se,  do  relato  acima,  que  na  verdade  são  duas  as  decisões
atacadas, a primeira, de f. 66, que deferiu a liminar, e a segunda, que chamou
o feito à ordem para tornar sem efeito o Despacho de f. 106.

O Agravante ingressou nos autos desde 04.9.2012, petição de f. 95/97,
quando requereu a anulação do processo, ao fundamento de que não havia si
do citado. 

Embora o Juízo não tenha apreciado a sua petição, somente em data de
14 de março de 2014, por intermédio do mesmo Advogado, a ele retornou
para requer a sua habilitação nos autos, e a apreciação de petição anterior para
que fosse decretada a nulidade do processo alegando cerceamento de defesa.,
f. 107/108.

Tal constatação leva à conclusão de que tinha ele  conhecimento da
realização da perícia desde a sua primeira incursão no processo, motivo pelo
qual encontra-se preclusa, nesse ponto a sua pretensão recursal.

No que diz respeito à anulação da Decisão que chamou o feito à ordem
para  tornar  sem  efeito  o  Despacho  de  f.  106,  que  ordenou  a  citação  do
Agravante, não há o que ser anulado, uma vez que, nos termos do art.214, §
1.º, do CPC/1973, aplicável ao caso, o comparecimento espontâneo do réu,
supre a falta de citação, além do fato de haver ele Agravante já requerido a sua
habilitação nos autos, não havendo porque se anular o Despacho que tornou
sem efeito o anterior que tornou sem efeito a determinação de sua citação,
que, registre-se, deu-se por iniciativa do próprio Juízo.

Apenas a título de argumentação, a perícia realizada, segundo alega o
próprio  Apelado,  não  traz  qualquer  prejuízo  ao  Agravante,  porquanto  foi
requerida  com  a  finalidade  de  verificar  as  causas  das  infiltrações  no  seu



apartamento,  como forma de  se  prevenir  para  futura  ação  de  indenização,
tendo constatado,  segundo alega,  que  as  infiltrações  resultando de  erro  na
estrutura  do  prédio,  não  havendo  o  que  responsabilizar  o  Agravante,
pugnando,  inclusive  por  sua  exclusão  do  processo,  circunstância  que
demonstra a ausência de prejuízo para o Agravante no que diz respeito ao fato
de não haver acompanhado a realização da prova, que poderá, eventualmente,
contestar, se for o caso, em ação própria.

Posto  isto,  rejeitando  a  preliminar  de  ausência  de  interesse
recursal,  por  se  confundir  com o próprio  mérito,  nego provimento ao
Agravo.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta
Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de
maio de 2016, conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des.
João Alves da Silva, dele também participando, além deste Relator, o Exm.º
Des.  Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.  Presente à  sessão a Exma.
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


