
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
Apelação Cível  nº 0024856-31.2005.815.0011 — 2ª Vara da Fazenda Pública de
Campina Grande
RELATOR     : João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE           : Maria do Socorro Alves de Lima
ADVOGADO  : Manuel Félix Neto (OAB/PB 9.823)
APELADO         :  Município de Campina Grande por seu Procurador Oto Oliveira
Caju 

APELAÇÃO CÍVEL.  INDENIZATÓRIA.   DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA. ABERTURA DE VIA PÚBLICA. LAUDO PERICIAL
PRODUZIDO  SEM  A  ELABORAÇÃO DE QUESITOS  PELAS
PARTES.   SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA  FUNDADA  NO
LAUDO.  IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  FAZENDA  PROMOVIDA
PARA  SE  MANIFESTAR.  DESRESPEITO  AO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS
A  ORIGEM  PARA  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL.
PROVIMENTO DO APELO. 

—  A desapropriação indireta ocorre quando a Administração
Pública se apossa de um bem particular, independentemente de
um procedimento legal, sem efetuar a devida indenização.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em dar  provimento  a
apelação  cível,  a  fim  de  anular  a  sentença  e  determinar  a  reabertura  da  instrução
processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls.
205/219, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais proposta
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por  Maria do Socorro Alves  de Lima contra  o  Município  de Campina Grande,
condenando o ente público a pagar à autora indenização no valor de R$ 28.000,00 (vinte
e oito mil reais). 

Irresignado,  o  Município  interpôs  apelação  cível  aduzindo  a
preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, que não restou provada a invasão da
propriedade  da  autora  para  construção  da  Rua  Estácio  de  Sá,  pelo  que  pugna  pela
reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (fls. 211/219)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 222/224)

A douta  Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls.  233/236,
opinou pela rejeição da preliminar, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

VOTO

Aduz  o  promovido  a  preliminar  de  cerceamento  defesa,
pugnando pela decretação de nulidade da sentença, sob o argumento de que, a despeito
da nomeação de perito oficial, não foi atendido o rito processual determinado no art.
465 do NCPC:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará
de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1o Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do
despacho de nomeação do perito:

I - arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso;

II - indicar assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

Destacou que, o laudo pericial foi elaborado apenas com base
nos quesitos apresentados pelo Juízo a quo, não sendo oportunizada a Fazenda Pública a
elaboração de quesitos. E, neste sentido, afirma o apelante que ainda havia questões a
serem esclarecidas. 

Por  fim,  aduz  que  a  sentença  foi  prolatada  sem  qualquer
manifestação  da  edilidade  promovida  acerca  do  laudo  pericial,  considerando  que  a
intimação foi efetivada apenas com relação a parte autora, pois esta somente se deu via
nota de foro (fls. 203), quando deveria ser de forma pessoal.

Pois bem.  Assiste razão ao apelante, devendo ser anulada a
sentença. 

Compulsando os autos, verifica-se que no despacho de fls. 160,
notadamente quanto a elaboração de laudo pericial oficial, foram determinadas algumas
providências, a saber:

1) Oficiar a Secretaria de Obras do Município para agendamento da
data para exame pericial;

2)  Intimar as partes para indicar assistentes técnicos e apresentar
quesitos, nos termos do art. 465, § 1º, II e III do NCPC;

2



3)  Com  a  respostado  item  1,  intimar  os  litigantes  para
comparecerem ao local de perícia;

Verifica-se dos documentos de fls. 180/184, apenas o item 1 do
despacho  suso  foi  cumprido,  sendo  elaborado  o  laudo  pericial  sem  indicação  de
assistente e elaboração dos quesitos pelas partes.

Vê-se  ainda  que,  como  bem  apontou  a  edilidade  apelante,  a
intimação para se manifestar sobre o laudo, somente foi realizada através de nota de
foro, em desatendimento ao disposto no art. 183 do CPC1.

Muito embora,  o artigo em referência  afirme que a intimação
pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico ou meio eletrônico, entende o STJ
que a intimação por meio eletrônico (art.5º da Lei nº 11.419/2006) não se confunde com a
intimação do Diário da Justiça Eletrônico. Ou seja, a nova legislação processual civil, ao
mencionar,  que  se  considera  pessoal  a  intimação  da  Fazenda  Pública  feita  por  carga,
remessa  ou  meio  eletrônico,  não  considera  a  intimação realizada  por  Diário  da  Justiça
eletrônico como pessoal. Senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DO  PROCURADOR  FEDERAL,
POR VIA ELETRÔNICA. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL,
APÓS O TRINTÍDIO LEGAL, SEM OBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO
ÚNICO, PARTE FINAL, DO ART. 3º DA LEI 11.419/2006, E DO § 6º
DO  ART.  5º DA MESMA LEI.  INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL  IMPROVIDO.  (…)  V.  Em
conformidade  com o  §  6º  do  art.  5º da  Lei  11.419/2006,  a  Segunda
Turma do STJ, ao julgar o REsp 1.247.842/PR (Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe de 28.11.2011),  deixou consignado que,
havendo intimação pessoal do Procurador Federal, por via eletrônica,
não há que se falar em violação ao art. 17 da Lei 10.910/2004. Também
a  Segunda  Turma  do  STJ,  por  ocasião  do  julgamento  do  REsp
1.354.877/RS  (Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,  DJe  de  14.10.2013),
proclamou que "é distinta  a intimação feita  por meio eletrônico em
portal  próprio,  na  forma  do  art.  5º da  Lei  11.419/2006,  daquela
realizada  mediante  publicação  em  Diário  Eletrônico".  VI.  (...)
(2014/0266871-6),  2ª  Turma  do  STJ,  Rel.  Assusete  Magalhães.  j.
17.03.2015, DJe 25.03.2015). 

Assim,  a  intimação  por  meio  eletrônico,  segundo  a  Lei  nº
11.419/2006, ocorre em portal próprio mediante cadastramento prévio no Poder Judiciário,
prática recorrente no âmbito do Processo Judicial Eletrônico, sendo considerada realizada a
intimação no dia em que for efetivada a consulta eletrônica do teor da intimação. É o que se
extrai dos seguintes dispositivos:
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Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações
de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá
início a partir da intimação pessoal.

§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
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Art. 5o  As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio

aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a
publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o  Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando
efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos
autos a sua realização.

Com efeito, a sentença desfavorável ao apelante foi prolatada com
base  em  laudo  pericial  sobre  o  qual  não  se  operou  a  intimação  da  Fazenda  para
manifestação, em desrespeito ao princípio do contraditório e ampla defesa, fulminando de
nulidade a decisão.

Nesse sentido, veja-se jurisprudência  pátria:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS.
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO SOBRE O LAUDO PERICIAL E AUSÊNCIA DE
PERÍCIA  CONTÁBIL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO. 1. Em que pese não ser obrigatória a realização da
audiência  de instrução e  julgamento  em Ação de Desapropriação,  as
partes  não  foram  intimadas  para  se  manifestarem  sobre  o  laudo
pericial,  configurando  vício  processual  e  acarretando-lhes  prejuízos.
Configuração de cerceamento de defesa. 2. Quando ajuizada a Ação de
Desapropriação,  a  expropriada  estava  em  processo  de  recuperação
judicial,  ou  seja,  permanecia  exercendo  atividade  empresária.  Logo,
cabível  indenização  relativa  aos  bens  incorpóreos.  4.  Necessária
anulação  da  sentença  para  que  seja  oportunizado  às  partes  se
manifestarem sobre o laudo judicial, bem como para que seja realizada a
perícia  contábil.  5.  Recursos  conhecidos.  Apelação  do  INCOR
parcialmente provida. Apelação do Estado do Pará improvida. (TJ-PA -
REEX:  201230161949  PA,  Relator:  JOSE  MARIA  TEIXEIRA  DO
ROSARIO,  Data  de  Julgamento:  10/02/2014,  4ª  CAMARA  CIVEL
ISOLADA, Data de Publicação: 11/02/2014)

Não é outro o entendimento doméstico:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  JUNTADA  DE
DOCUMENTOS NOVOS NA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO  DA  PARTE  CONTRÁRIA  PARA  MANIFESTAÇÃO
E/OU  PRODUÇÃO  DE  PROVA  EM  CONTRÁRIO.  ELEMENTO
PROBATÓRIO  UTILIZADO  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DA
SENTENÇA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
DESRESPEITO AO ART. 398 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE 1973., REGRAMENTO REPRODUZIDO NO ART. 437, §1º, DA
NOVA  CODIFICAÇÃO.  NULIDADE  DO  ATO  DECISÓRIO.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.  - O procedimento adotado pelo
magistrado  de  primeiro  grau,  ao  não  oportunizar  a  manifestação  e
contraprova da parte contra quem fora produzido elemento probatório
utilizado na fundamentação da sentença, desrespeitou o contraditório e
a  ampla  defesa. Sobre  o  tema  específico  da  situação,  o  legislador
processual de 1973 previu, em seu art. 398, que "sempre que uma das
partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu
respeito,  a  outra,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias".  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00849452020128152001,  2ª
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Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO , j. em 04-04-2017) 

Ex positis, DOU PROVIMENTO à Apelação Cível, declarando
a anulação da sentença,  para que seja reaberta  a instrução processual,  cumprindo-se
integralmente o despacho de fls. 160.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  o  Exmo.  Des.  Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides. (Presidente). Presentes no julgamento o Exmo. Dr.
João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá  e  Benevides)  (Relator),  o  Exmo  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares,  Juiz
convocado para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo
Dr. Ricardo Vital  de Almeida,  Juiz convocado para substituir  o Exmo. Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.  

Presente  ao  julgamento  o  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado. 

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado

   

5



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

Apelação  Cível  nº  0024856-31.2005.815.0011  -  2ª  Vara  da  Fazenda  de  Campina
Grande

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença de fls.
205/219, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Materiais proposta por
Maria  do  Socorro  Alves  de  Lima contra  o  Município  de  Campina  Grande,
condenando o ente público a pagar à autora indenização no valor de R$ 28.000,00 (vinte e
oito mil reais). 

Irresignado,  o  Município  interpôs  apelação  cível  aduzindo  a
preliminar de nulidade da sentença e, no mérito,  que não restou provada a invasão da
propriedade da autora para construção da Rua Estácio de Sá, pelo que pugna pela reforma
da sentença para julgar improcedente o pedido inicial. (fls. 211/219)

Contrarrazões pelo desprovimento. (fls. 222/224)

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  de  fls.  233/236,
opinou pela rejeição da preliminar, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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