
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE  F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO Nº 0002352-31.2012.815.2001
Origem : 4ª Vara da Fazenda Pública da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Agravante : Paulo de Oliveira Fernandes.
Advogado : Henrique Souto Maior. 

  Marcos Souto Maior Filho.
Agravado : Município de João Pessoa.
Procurador : Leon Delacio de Oliveira e Silva.

: Rodrigo Nóbrega Farias.

PROCESSUAL  CIVIL.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO  EM  SEDE  DE  AGRAVO
INTERNO,  APÓS  A  JULGAMENTO  DO
APELO.  DOCUMENTAÇÃO  QUE  NÃO  VISA
PROVAR  FATOS  OCORRIDOS  APÓS  OS
ARTICULADOS. HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO
SE  ENQUADRA NAQUELAS  PREVISTAS  NO
ART.  397  DO  CPC  E  CONTRARIA
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  PRODUÇÃO
DOCUMENTAL  QUE  NÃO  OCORREU
DURANTE  O  TRÂMITE  PROCESSUAL.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DE  FORÇA
MAIOR  PARA  APRESENTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA.   INOBSERVÂNCIA  DO
DISPOSTO  NO  ART.  517  DO  DIPLOMA
PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO
POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA.

- O art. 397, do Diploma Processual Civil, permite as
partes  juntar  aos  autos  documentos  novos,  em
qualquer  fase  do  processo,  quando  destinados  a
provar fatos ocorridos depois dos articulados, ou para
contrapô-los  aos  que  foram produzidos  no  caderno
processual, o que não é o caso dos autos.

-  O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou
entendimento no sentido de ser possível a juntada de
documentos  aos  autos,  mesmo  em  fase  recursal,
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quando destinados a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos
depois  dos  articulados  na  inicial,  desde  que  seja
observado  o  princípio  do  contraditório  e  não
evidenciada a má-fé da parte recorrente.

-  Contudo,  a  parte  não  demonstrou  a  existência  de
força maior que o impediu de exibir a documentação
no momento oportuno, desrespeitando o disposto no
art.  517, do CPC. Outrossim, tal documentação não
foi  submetida  ao  crivo  do  contraditório  durante  o
trâmite do processo de conhecimento e subtraídos à
apreciação do juízo singular,  bem como não houve
apresentação de justificativa plausível, nesta Instância
ad quem nem no primeiro  grau,  para  a  juntada  da
documentação de forma extemporânea, em virtude de
possível caso fortuito ou força maior

-  Entendo  que  não  merece  conhecimento  por  esta
Corte  de  Justiça  o  documento  juntado  apenas  na
interposição  do  presente  agravo  interno,  ante  a
apresentação de documentação velha e sem qualquer
justificativa pela não juntada anterior à prolação do
decreto judicial.

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO
MONOCRÁTICA.  DESAPROPRIAÇÃO
INDIRETA.   IMÓVEL  PARCIALMENTE
DESAPROPRIADO  POR  UTILIDADE
PÚBLICA.  DIREITO  DE  EXTENSÃO.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
INUTILIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE.
IMPRESTABILIDADE  NÃO  COMPROVADA.
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE
PERÍCIA TÉCNICA.  NULIDADE  DE  OFÍCIO
DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO
CÍVEL  PREJUDICADOS.  CORRETA
APLICAÇÃO DO ART.  557,  CAPUT DO CPC.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

-  O  “direito  de  extensão”  surge  apenas  quando  a
desapropriação   incide  parcialmente  em  um  todo,
desde  que  fique  demonstrado  a  inutilidade  da  área
restante, hipótese em que o expropriante deverá ser
compelido a indenizar a totalidade do bem.

-  No caso concreto,  vislumbra-se  que  para  fins  de
verificação  do  esvaziamento  econômico  da  área,
decorrente da sustentada ausência de servidão, faz-se
imprescindível a realização de perícia técnica in loco,
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para  que  se  averigue  se  existem  outras  passagens
possíveis à localidade; e, em caso negativo, para que
haja  nos  autos  prova  inequívoca  de  que  a  obra
realizada  pelo  Município  de  João  Pessoa  tornou  a
parte remanescente das propriedades do autor “inútil
ou  de  difícil  utilização”,  gerando  o  direito  de
extensão em relação a tal área.

− Logo ,  houve  error in procedendo  do juiz ao
julgar antecipadamente a lide sem ao menos intimar
as  partes  para  que  se  manifestassem  a  respeito  da
produção de provas. Ademais, é de se ressaltar que   o
meio  probante  em  disceptação  poderia  ter  sido
determinada de ofício pelo juiz da causa, posto que
relevante para a instrução do feito e necessária para
elucidar as questões controvertidas nos autos.

- Pelos  motivos acima perfilhados, não assiste razão
ao  agravante  a  respeito  da  prescindibilidade  da
produção da prova em comento. Ademais, quanto ao
argumento  de  que  sequer  houve  requerimento  das
partes  neste  sentido,  de  fato  não  houve,  máxime
porque estas sequer foram intimadas para a produção
de provas,  consoante supra esposado, o  que apenas
corrobora  o  error in procedendo  do magistrado de
base. 

-  Neste  contexto,  mantém-se  o  posicionamento
adotado na decisão monocrática, pelo qual a sentença
deve ser  anulada  para realização de  prova pericial
com o fim de atestar a suposta inutilização da área
remanescente.

- Desprovimento do agravo interno.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,  ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Agravo Interno interposto por Paulo de Oliveira
Fernandes  contra  os  termos  da  Decisão  Monocrática  (fls.  495/505)  que
reputou  prejudicada  a  análise  do  Recurso  Oficial  e  da  Apelação  Cível
interposta  pelo  Município de  João,  anulando a sentença  de primeiro grau
proferida  nos  autos  da  “Ação  de  Indenização  por  Desapropriação
Indireta”, nos seguintes termos:

“  Em conformação com essas premissas,  emerge a
irreversível  evidência  de  que  é  imprescindível  a
realização de perícia técnica no caso dos autos, de
forma que, a meu ver, houve error in procedendo do
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juiz ao julgar antecipadamente a lide, sem ao menos
intimar  as  partes  para  que  se  manifestassem  a
respeito da produção de provas. (...)
A par das referidas considerações, ex officio, ANULO
PARCIALMENTE  O  PROCESSO  A  PARTIR  DAS
FLS. 418,  determinando o retorno dos autos ao juízo
de origem, a fim de que as partes sejam intimadas
para que se manifestem a respeito da produção de
provas,  bem como para que  seja realizada perícia
técnica,  com  o  escopo  de  atestar  a  alegada
inutilização  da  área  remanescente  do  imóvel.  Por
conseguinte,  JULGO  PREJUDICADOS  OS
RECURSOS”. (fls. 505).

Irresignado,  o  Estado  da  Paraíba  interpôs  Agravo  Interno,
aduzindo, em resumo, “que o juízo de piso analisou detidamente os presentes
autos se utilizando do princípio da livre admissibilidade da prova e do livre
convencimento motivado do juiz, vindo a julgar procedente a presente ação”. 

Sustenta, pois, que o “o Município não se mostrou contrário ao
julgamento antecipado, pois se trata de um processo que se arrasta desde
2012, e que já teve perícia realizada em outro processo, a qual foi levada em
consideração quando da prolação da presente sentença.” 

Ademais, assevera que o Município não requereu a produção de
prova pericial, de forma que inexistiu o cerceamento do seu direito de defesa,
motivo pelo qual a anulação da sentença teria se mostrado desproporcional à
instrução processual, sustentando que “a inserção na instrução cognitiva do
juízo  de  primeiro  grau  é  vedada  pela  independência  da  magistratura,
garantia  constitucional,  não  só  das  partes,  como  do  desempenho  da
magistratura.”     

Por fim, aduziu que a propriedade localizada na frente do seu
imóvel  não  lhe  pertencia,  conforme pretendeu  fazer  prova  com a  juntada,
apenas neste momento processual, da certidão às fls. 517.

Requereu, neste ínterim, o provimento da presente irresignação.

É o relatório.

VOTO. 

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em todos os seus
termos,  motivo  pelo  qual  levo  os  fundamentos  da  decisão  para  análise  e
apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O agravo interno consubstancia-se em espécie recursal cabível
quando  a  parte  prejudicada,  em  virtude  da  prolação  de  uma  decisão
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monocrática  final,  pretende  impugnar  o  conteúdo  decisório  proferido  pelo
relator.

No  caso  dos  autos,  o  agravante  se  insurge  contra  decisão
monocrática exarada em que se anulou a sentença proferida, em sede de Ação
de Indenização por Desapropriação Indireta, restando prejudicada a análise do
Recurso  Oficial  e  da  Apelação  Cível,  interposta  pelo  Município  de  João
Pessoa, dando ensejo à prolação da monocrática vergastada, concretizando-se,
assim, o escopo do legislador estatuído no  caput  do art.  557 do Código de
Processo Civil. 

Conforme  se  depreende  do  caderno  processual,  o  objeto  do
presente recurso gira em torno da situação fática a seguir aludida.

O Sr.  Paulo de Oliveira  Fernandes,  ora agravante,  é  legítimo
proprietário dos lotes de terreno 01, 02, 03 e 04, localizados na quadra 121 do
Loteamento  Imbiribeira  -  às  margens leste  da BR 230 -  conforme teor  da
procuração pública in rem propriam, às fls. 25.

Os  imóveis  supracitados  tiveram  parcelas  de  suas  áreas
desapropriadas  pelo  Município  de  João  Pessoa,  por  meio  do  Decreto
Municipal nº 5.562/2005, o qual declarou de utilidade pública, para fins de
desapropriação, a área de 1.504 m² do total de 6.000 m², correspondentes a tais
lotes, com o desiderato de se proceder “à implantação das alças da BR 230,
com a avenida Ministro José Américo de Almeida, objetivando a integração
do sistema viário do Município” (art. 2°).   

Neste  contexto,  destaca-se  que  o  valor  do  m²  da  área  a  ser
desapropriada  fora  inicialmente  proposto  pela  edilidade  no  importe  de  R$
25,40  (vinte  e  cinco  reais  e  quarenta  centavos).  Contudo,  tendo  os
proprietários discordado de tal quantia, esta fora majorada, por sentença, nos
autos da Ação de Desapropriação n° 200.2006.019.960-7, para o valor de R$
111,00/m².

Ocorre que, a diferença em comento ainda não fora adimplida
pelo Município, o que, na concepção do autor, gera o dever de indenizá-lo pela
demora no pagamento da justa e prévia indenização, conforme preconizado
pelo art. 5º, XXIV da Constituição Federal.

Pois bem. 

Em que pese a  área  acima descrita  tenha  sido desapropriada
pelo Município de João Pessoa, restando apenas a este complementar o valor
do  m²  judicialmente  estabelecido,  verifica-se,  por  meio  da  demanda  sub
examine, que a parte autora buscou não apenas ser indenizada em virtude do
atraso  da  justa  e  prévia  indenização,  mas,  sobretudo,  objetivou  a
desapropriação indireta da parte remanescente de seus imóveis, sustentando
que  os  mesmos  teriam  se  tornado  inacessíveis  e  desprovidos  de  valor
econômico, em decorrência da obra realizada pela edilidade promovida.

Destaco, pois, que tal pedido autoral diz respeito ao “direito de
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extensão”, por meio do qual, de acordo com o grau de depreciação da área
remanescente  de  um  bem  parcialmente  desapropriado,  faz  surgir  para  o
proprietário  a prerrogativa de exigir  do Poder  Público a desapropriação do
restante do imóvel, conforme leciona  José Carlos de Moraes Salles: 

"[...] direito de extensão implica em desapropriação
da  parte  restante  do  bem,  por  haver  ficado
inutilizada ou de difícil aproveitamento, em virtude
da  expropriação  inicialmente  levada  a  efeito.  A
desapropriação  inicial  estende-se,  pois,  à  parcela
restante  do  bem.  Daí  a  denominação"  direito  de
extensão ". 

"[...]. 

"É evidente, entretanto, que o direito de extensão só
ocorrerá quando o remanescente se tornar inútil ou
de difícil aproveitamento  . Assim, nas hipóteses em
que se verificarem prejuízos de menor monta para o
remanescente, os quais não importem na inutilização
deste  último,  as  perdas  e  danos  sofridos  pelos
expropriados serão compostos na forma prevista no
art. 37 do Dec.-lei 3.365; ( A Desapropriação à Luz da
Doutrina e da Jurisprudência . 4 Ed. São Paulo: RT,
2000. p. 779 e 782). 

Logo,  o  “direito  de  extensão”  emerge  apenas  quando  a
desapropriação incide parcialmente em um todo, desde que fique demonstrada
a  inutilidade  da  área  restante,  hipótese  em que  o  expropriante  deverá  ser
compelido a indenizar a totalidade bem.

No ímpeto de que fosse reconhecido o direito em comento, o
autor sustentou que antes da realização da alça que ligou a BR 230 à avenida
mais comumente conhecida como Beira- Rio, sua propriedade possuía livre
acesso  pela  rodovia  federal,  conforme  demonstrado  através  da  fotografia
colacionada às fls. 04. 

Seguindo  em  suas  argumentações,  pontuou  que,  concluída  a
obra, a passagem em comento fora suprimida, não sendo possível o acesso à
área remanescente de sua propriedade, de modo que esta se tornou encravada e
desprovida de valor econômico.  

Neste contexto, faz prova que remeteu ofício ao DNIT (fls. 43),
solicitando  “um  novo  acesso  a  referida  área  (propriedade)  dando-lhe  a
liberdade  de  ir  e  vir”,  pelo  qual  obteve  a  seguinte  resposta  da
superintendência de trânsito, in verbis:

“Não  existe  nenhum  acesso  da  propriedade
localizada às margens da Br 230/PB, Km 18,5; pista
sentido  João  Pessoa  –  Cabedelo  (alça  leste  à  Av.
Beira Rio) a essa Rodovia Federal.
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Por  fim  salientamos  que,  caso  o  eventual
proprietário tenha interesse em solicitar tal acesso, o
DNIT não poderá autorizá-lo, uma vez que, após a
construção da referida alça Leste à Av. Beira Rio, as
normas  do  Órgão  sobre  a  concessão  de  acesso  a
rodovias Federais não são atendidas”.

Como  se  pode  vê,  o  acesso  via  BR  230  efetivamente  fora
tolhido da propriedade do autor, ora agravante. 

Contudo, conforme consignei na decisão monocrática,  entendo
que, para fins de verificação do esvaziamento econômico da área, decorrente
da  sustentada  ausência  de  servidão,  faz-se  imprescindível  a  realização  de
perícia  técnica  in  loco,  para  que  se  averigue  se  existem,  ou  não,  outras
possíveis  passagens  à  localidade;  e,  em  caso  negativo,  para  que  reste
clarificado nos  autos  que  a  obra  realizada  pelo  Município  de  João Pessoa
tornou a parte remanescente das propriedades do autor “inútil ou de difícil
utilização”, dando ensejo ao mencionado direito de extensão.  

Destarte,  há  a  necessidade  de  aferir  se  a  área  remanescente
possui outra via de acesso que não pela BR 230, perquirindo-se, ainda, se há
uma possível  passagem pela  propriedade  da  frente  (fls.  05),  a  qual  pode,
inclusive,  pertencer  ao  próprio  autor  do  feito  -  circunstância  a  qual  não
emergiu das provas colacionadas autos.

Neste  ponto,  peço  vênia  para  esclarecer  que  a  certidão
declaratória  do  Cartório  de  Serviço  Notarial  e  Registral  Eunápio  Torres,
juntada pelo recorrente, às fls. 516, apenas na oportunidade da oposição do
presente Agravo Interno, não merece, a meu ver, conhecimento por esta Corte
de Justiça.

Como é cediço, o art. 396, do CPC, dispõe: “Compete à parte
instruir  a  petição  inicial  (art.  283),  ou  a  resposta  (art.  297),  com  os
documentos destinados a provar-lhe as alegações”.

Excepcionando o dispositivo  acima transcrito,  o  art.  397,  do
mesmo diploma legal, permite as partes juntar aos autos documentos novos,
em qualquer  fase  do processo,  quando destinados a  provar  fatos  ocorridos
depois  dos  articulados,  ou para  contrapô-los  aos  que  foram produzidos  no
caderno processual.

Nessa linha, Nelson Nery Júnior, ao comentar o disposto no art.
397, do Diploma Processual Civil, assim dispõe:

“(...)  Documentos  novos.  A  parte  tem  o  dever  de
demonstrar  que  a  finalidade  da  juntada  visa  a
contrapor  o  documento  a  outro,  ou  a  fato  ou
alegação surgida no curso do processo e depois de
sua  última  oportunidade  de  falar  nos  autos.  Não
pode a juntada ser feita com o intuito de supreender
a  parte  contrária  ou  o  juízo,  ardilosa  e
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maliciosamente, para criar no espírito do julgador, à
última  hora,  a  impressão  de  encerramento  da
questão,  sem  que  a  outra  parte  tenha  tido  igual
oportunidade  na dialética  do processo.  Deve  estar
presente  na  avaliação  do  julgador,  sempre,  o
princípio  da  lealdade  processual,  de  sorte  seja
permitida  a  juntada  de  documentos  nos  autos,
apenas  quando  nenhum  gravame  houver  para  a
parte contrária (...)” (In. Código de processo Civil
Comentado  e  Legislação  Extragante.  8.  ed.  Rev.,
ampl.  e  atual.  São  Paulo:  Revista  dos  Tribunais,
2004, p. 826). 

Por sua vez, o art. 517, do CPC, estabelece:  “As questões de
fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

Como pode ser visto das regras supramencionadas, é admitida a
juntada de documentos que consubstanciam fatos novos em fase recursal, mas,
ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força
maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não ocorreu no
presente caso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de ser possível a juntada de documentos aos autos, mesmo em fase
recursal,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos  depois  dos
articulados na inicial, desde que seja observado o princípio do contraditório e
não  evidenciada  a  má-fé  da  parte  recorrente,  conforme  demonstram  os
seguintes julgados:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
ÁGUA  E  ESGOTO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ARTIGOS 458,  535  E  557  DO CPC.  VIOLAÇÃO
INOCORRENTE.  JUNTADA  DE  DOCUMENTOS
EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.  NÃO-
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS
NO ART. 397 DO CPC.  SÚMULA 07/STJ.
1.  Não  há  negativa  de  prestação  jurisdicional
quando  Tribunal  de  origem  adota  fundamentação
suficiente  para  decidir  de  modo  integral  a
controvérsia,  apenas  não  acolhendo  a  tese  da
recorrente.
2.  A jurisprudência desta Corte  tem entendido ser
possível a juntada de documentos aos autos, mesmo
em fase recursal, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados na inicial,
o que, consoante assentado pelo acórdão de origem,
não é o caso dos autos. A revisão de tal entendimento
esbarra no óbice da Súmula 07/STJ.
3.  O  alegado  dissídio  jurisprudencial  não  se
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encontra  devidamente  comprovado,  porquanto  não
se  vislumbra  similitude  fática  entre  os  acórdãos
confrontados.
4.  Agravo regimental  não provido”.  (STJ/AgRg no
REsp  1346610/MS,  Rel.  Ministro  BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
23/04/2013, DJe 29/04/2013). (grifo nosso).

“PROCESSO  CIVIL.  JULGAMENTO  EXTRA
PETITA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO NOVO. ART. 397 DO CPC. MÁ-FÉ
NÃO  EVIDENCIADA.  CONTRADITÓRIO
OBSERVADO.
1. Inexiste julgamento extra petita se os fundamentos
do decisum decorrem do exame de pedido formulado
na petição inaugural.
2.  É possível  a  juntada de documentos  novos aos
autos, mesmo em fase recursal, quando destinados a
fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados
na inicial, desde que seja observado o princípio do
contraditório  e  não evidenciada  a  má-fé  da  parte
recorrente.
3.  Agravo  regimental  desprovido”.  (STJ/AgRg  no
REsp 1166670/PB, Rel.  Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, QUARTA TURMA, DJe 
19/05/2011). (grifo nosso).

No caso  em disceptação,  verifica-se  que  o  agravante  juntou
cópia  da  certidão  declaratória  do  Cartório  de  Serviço  Notarial  e  Registral
Eunápio Torres,  com o fim de comprovar  que a propriedade localizada na
frente do bem que alega encontrar-se encravada não lhe pertence, sendo este
de propriedade da Holanda Imobiliária Construtora.

Ocorre que, como pode ser visto do conteúdo do documento, a
escritura  pública  de  compra  e  venda a  que  este  se  refere  fora  lavrada  em
01.11.2011, ou seja,  até mesmo antes do ajuizamento da presente demanda
(16.12.2011), de modo que esta deveria ter sido juntada durante a instrução
processual,  o  que  não foi  feito,  posto  que  apenas  fora  apresentada  após  a
prolação  da  Decisão  Monocrática  de  segundo  grau,  em que  se  apontou  a
ausência de documento similar ao colacionado. 

Assim, conhecer de tal documentação apenas neste  momento
processual  importaria  em  cerceamento  do  direito  de  defesa  da  edilidade
promovida,  porquanto  não  houve  a  submissão  ao  crivo  do  contraditório
durante o trâmite do processo, e subtraído à apreciação do juízo singular, a
quem competia primeiramente analisar o seu teor. 

Destarte, com a juntada da certidão em questão, seria necessário
perquirir se o autor figurou como vendedor naquele negócio jurídico, tendo em
vista que o decreto desapropriatório data de 2005, e a venda da propriedade
em comento – localizada a frente da área que o autor pretende que se aplique o
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direito de extensão - data de 2011, conforme teor do documento apresentado
apenas neste momento processual. 

Isso  porque,  se  assim houver  sucedido,  tenho que  o  próprio
autor teria dado causa ao encravamento, não havendo que se falar no dever da
Administração Pública de lhe indenizar nos moldes requeridos. 

Outrossim,  é  de  se  destacar  que  não  houve  apresentação  de
justificativa plausível, nesta Instância ad quem, nem no primeiro grau, para a
juntada da documentação de forma extemporânea, em virtude de possível caso
fortuito ou força maior.

Feitas  essas  considerações,  concebo  que  o  documento
apresentado demonstra fato ocorrido durante a instrução processual do feito,
não havendo razão para serem juntados apenas após a interposição do recurso
de agravo interno, posto que não pode ser qualificado como novo, nos termos
do art. 397, do CPC.

Abaixo, colaciono julgados desta Corte Julgadora sobre o tema:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  ALIMENTOS.
PRELIMINAR  DE  NÃO  CONHECIMENTO  DOS
DOCUMENTOS  JUNTADOS  POSTERIORMENTE.
ACOLHIMENTO.  MÉRITO.  PENSÃO
ALIMENTÍCIA.  ALEGADA  INSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COM- PROVAÇÃO.
BINÔMIO  NECESSIDADE/POSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO  RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DO APELO. Não se
tem como documento novo, nos termos do art. 397 do
código  de  processo  civil,  aquele  que  já  era  do
conhecimento da parte.  O §1º do  art. 1.694 do Código
Civil  estabelece que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos
recursos da pessoa obrigada”, o que significa dizer
que  o  alimentado  tem  o  direito  de  receber  o
necessário  ao  seu  desenvolvimento,  mas  sempre
dentro  do  razoável  e  com  especial  atenção  à
necessidade  de  quem  pede  e  a  possibilidade  do
obrigado. […]”. (TJPB; AC 055.2012.000267-4/001;
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João
Alves da Silva; DJPB 29/07/2013). (grifo nosso)

“QUESTÃO PRÉVIA. APRESENTAÇÃO DE NOVO
LAUDO PERICIAL APÓS  A INTERPOSIÇÃO DO
AGRAVO  INTERNO.  IMPOSSIBILIDADE.
JUNTADA EXTEMPORÂNEA.  ART.  396 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  CASO  DISTINTO  DAS
EXCEÇÕES  PREVISTAS  NO  ART.  397  DO  CPC.
PARECER  TÉCNICO  PREEXISTENTE.  NÃO
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CONHECIMENTO  DO  DOCUMENTO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA  CONFIGURADA.
“RESPONSABILIDADE  CIVIL  DO  ESTADO.
APELAÇÃO.  DEVER  CONSTITUCIONAL  DE
ZELAR  PELA  INTEGRIDADE  FÍSICA  DAS
PESSOAS RECOLHIDAS ÀS PRISÕES. MORTE DE
DETENTO  EM  PRESÍDIO  PÚBLICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA E NEXO
CAUSAL  EVIDENCIADOS.  AUSÊNCIA  DE
EXCLUDENTES  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
PROCEDÊNCIA  DOS  DANOS  MORAIS.  DANOS
MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
DOCUMENTOS  APRESENTADOS  EM  SEDE
RECURSAL.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  ART.
396  DO  CPC.  APLICABILIDADE.  VERBA
ADVOCATÍCIA.  MAJORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA  AOS
PARÂMETROS LEGAIS. DESPROVIMENTO DE DE
AMBOS  OS  RECURSOS.  O  ordenamento
constitucional  vigente  assegura  ao  preso  a
integridade física CF art. 5º, XLIX, sendo dever do
estado garantir a vida de seus detentos, mantendo,
para  isso,  vigilância  constante  e  eficiente.
Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável a reparação, sendo a única forma de
compensar o sofrimento cominado à ofendida.  O art.
396 do Código de Processo Civil  estabelece, regra geral,
que a prova documental deve ser juntada pelo autor
com  a  petição  inicial,  e  pelo  réu  com  a  defesa.
Assim,  a  juntada  de  documentos  anteriores  ao
ajuizamento da ação, em sede recursal, importa em
preclusão consumativa, não estando apto a amparar
a  pretensão  da  parte  a  perceber  indenização  por
danos materiais. ”  TJPB.  Acórdão do processo  nº
20020045198351001.  Órgão  (2ª  Câmara  Cível).
Relator desa. Maria de Fátima M. B. Cavalcanti. J.
Em  16/12/2010.  Grifei.  Agravo  interno.  Apelação
cível.  Ação  de  indenização  por  danos  materiais.
Acidente  de  trânsito.  Responsabilidade  civil
subjetiva.  Culpa  não  evidenciada.  Laudo  pericial
contraditório  e  inconclusivo.  Ônus  da  prova  que
compete ao autor.  Art. 333, I, do código de processo civil.
Inocorrência  do  dever  de  indenizar.  Negativa  de
seguimento  ao  apelo.  Desprovimento  do  recurso
regimental.  Cabe à parte  autora comprovar o fato
constitutivo de seu direito, na forma do que preceitua
o art. 333, I, do código de processo civil. “apelação cível.
Ação  de  ressarcimento  por  danos  causados  em
acidente de trânsito. Colisão na lateral traseira de
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outro  veículo.  Culpa  do  condutor.  Insuficiência  de
prova.  Improcedência  do  pedido.  Boletim  de
ocorrência que não conclui quem foi o causador do
acidente. Manutenção do decisum. Desprovimento do
apelo. Inexistindo provas suficientemente capazes de
comprovar  a  culpa  do  condutor  do  veículo,  que
colide na lateral traseira de outro automóvel, não há
que  se  falar  em indenização.  ”  TJPB acórdão  do
processo nº 07520030030540001. Órgão (2ª câmara
cível).  Relator  Desa.  Maria  de  Fátima  M.  B.
Cavalcanti. J. Em 22/10/2009. Grifei”. (TJPB; Rec.
200.2009.022479-7/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel.  Des. José Ricardo Porto;
DJPB 03/06/2013). (grifo nosso).

Dessa forma, entendo que não merece conhecimento por esta
Corte de Justiça, ante a apresentação de documentação velha e sem qualquer
justificativa pela não juntada anterior à prolação do decreto judicial.

Ultrapassado isto, ratifico que, não obstante seja evidente que o
acesso pela BR 230 fora suprimido do imóvel  do autor,  a própria imagem
colacionada às fls. 05 demonstra que há um acesso pela Avenida Beira-Rio,
cabendo ao perito avaliar e ponderar se houve ou não a inutilização da área
sub- judice.

Assim,  a  perícia  assume  relevância  indiscutível  para  que  se
verifique a ocorrência de desvalorização do referido bem imóvel, mormente a
tecnicidade da matéria que refoge ao âmbito de especialidade do Magistrado,
pois  apenas  o  expert  será  capaz  de  informar  se  este  de  fato  encontra-se
encravado.

A respeito da necessidade de perícia em casos que envolvem o
direito de extensão, vejamos o seguinte julgado do Tribunal de Santa Catarina,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA
- ALARGAMENTO DE VIA PÚBLICA - NULIDADE
DA PERÍCIA - AUSÊNCIA DE MENÇÃO SOBRE
A  DESVALORIZAÇÃO  DA  ÁREA
REMANESCENTE  NA  PERÍCIA  JUDICIAL  -
PRETENSO "DIREITO DE EXTENSÃO" - ÁREA
REMANESCENTE  SUPERIOR  À
DESAPROPRIADA  -  INVIABILIDADE
ECONÔMICA NÃO COMPROVADA - HIPÓTESE,
AINDA,  DE  VALORIZAÇÃO  GERAL  -
PREVALÊNCIA  DO  QUANTUM  AFERIDO  PELA
PROVA  TÉCNICA  -  PRELIMINAR  AFASTADA  -
LUCROS  CESSANTES  -  INEXISTÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DA FRUSTRAÇÃO DE LUCRO -
JUROS COMPENSATÓRIOS -  TERMO INICIAL -
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DATA  DO  LAUDO  PERICIAL  -  VALOR
ATUALIZADO  DO  IMÓVEL  -  RECURSO
DESPROVIDO.  Não  sendo  os  expropriados  os
únicos  beneficiados  com  o  alargamento  da  via
pública, não há falar em nulidade da perícia técnica
se  esta  não  mencionou  a  valorização  da  área
remanescente,  uma  vez  que  a  valorização  dos
imóveis  existentes  na  região  foi  geral  e  não
específica. O  "direito  de  extensão"  é  apenas
admitido  em  caso  de  imprestabilidade  da  área
remanescente  ou  quando  expressiva  sua
desvalorização  com  a  desapropriação  de  parcela
considerável  do imóvel.  Não é  devida indenização
pelos  lucros  cessantes,  se não há comprovação da
frustração  de  lucro.  A  instituição  dos  juros
compensatórios  de  12%  ao  ano  (Súmula  618  do
STF), a incidir a partir da data da imissão na posse,
no caso de desapropriação direta, é devida quando o
valor considerado no laudo foi o correspondente à
data  da  expropriação.  In  casu,  o  perito  judicial
avaliou  o  imóvel  com base  nos  valores  vigentes  à
época da sua elaboração, motivo pelo qual os juros
compensatórios  devem incidir  a  partir  dessa  data.
(...)(TJ-SC - AC: 86634 SC 2005.008663-4, Relator:
Rui  Fortes,  Data  de  Julgamento:  09/02/2009,
Terceira  Câmara  de  Direito  Público,  Data  de
Publicação: Apelação Cível n. , de Blumena”. (grifo
nosso).

 No  mesmo  sentido,  seguem  julgados  do  Tribunal  do  Rio
Grande do Sul, que remetem à necessidade de perícia no caso em disceptação,
in litteris: 

“DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. MUNICÍPIO DE
PORTO  ALEGRE.  JUSTA  INDENIZAÇÃO.
DIREITO DE EXTENSÃO. TERMO INICIAL DOS
JUROS  COMPENSATÓRIOS  E  MORATÓRIOS.  1.
Não se conhece da apelação da parte autora quanto
aos pedidos de fixação dos juros moratórios desde o
trânsito em julgado, podendo incidir sobre os juros
compensatórios; responsabilidade sobre o custo das
publicações  atinentes  ao  art.  34  do  Decreto-lei  nº
3.365/41; e isenção do IPTU desde o lançamento do
Plano Diretor. Os juros moratórios foram deferidos
desde o trânsito em julgado, consoante o dispositivo
da  sentença.  Da  mesma  forma,  a  sua  cumulação
sobre os juros compensatórios também foi autorizada
na sentença. Por ouso lado, as despesas relativas ao
art. 34 do Decreto-lei nº 3.365/41 estão englobadas
nos  encargos  da  sucumbência,  os  quais  foram
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integralmente  carregados  ao  réu.  Desta  forma,
carece a autora de interesse recursal quanto a tais
pedidos. 2. Em relação ao pleito de isenção do IPTU
desde  o  lançamento  do  Plano  Diretor,  trata-se  de
inovação  recursal,  porquanto  não  foi  objeto  do
pedido inicial, pelo que não se conhece deste pedido.
3. Caracterizado o apossamento administrativo por
parte do réu, é devida a correspondente indenização
com base no justo valor estabelecido por perícia que
levou  em  consideração  os  critérios  técnicos
aplicáveis à espécie, bem como as características do
imóvel objeto do ilícito administrativo praticado pelo
réu.  Responsabilidade  pelo  ato  ilícito  do  Poder
Público  que  prepondera  na  hipótese,  diante  do
princípio  constitucional  da  justa  e  prévia
indenização em dinheiro para a desapropriação (art.
5º,  XXIV,  da CF-88).  4.  Hipótese em que incide o
direito  de  extensão  sobre  a  área  remanescente,
porquanto  restou  inviabilizada  economicamente
consoante  demonstrado  pela  perícia  judicial. (..).
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70046924171,
Terceira Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Julgado
em 04/04/2013). (grifo nosso).

E,

“APELAÇÃO  E  REEXAME  NECESSÁRIO.
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA.  JUSTA
INDENIZAÇÃO.  JUROS  COMPENSATÓRIOS  E
MORATÓRIOS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  1.  O  valor  da
indenização pela área expropriada deve ser justo, o
que,  neste  feito,  representa  aquele  apurado  no
momento da realização da perícia técnica, haja vista
que  efetivada  mediante  o  método  comparativo  de
imóveis  da  mesma  região.  Ausente  prova  da
imprestabilidade  da  área  remanescente  dos  lotes
atingidos  pela  atuação  administrativa,  mostra-se
inviável  o  exercício  do  direito  de  extensão. 2.
Determinada a incidência de juros compensatórios,
nos  termos  do  artigo  15-A,  do  Decreto-Lei  n.
3665/1941,  no  índice  de  12% ao ano,  a  partir  da
imissão da desapropriante na posse do imóvel, sobre
a diferença entre o valor da justa indenização e o
montante  ofertado initio  litis  pela  empresa  autora.
(...).  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  SENTENÇA
CONFIRMADA  EM  REEXAME  NECESSÁRIO.
(Apelação e Reexame Necessário Nº 70018602896,
Terceira Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça do RS,
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Relator:  Rogerio  Gesta  Leal,  Julgado  em
22/03/2007)”. (grifo nosso).

Em conformação com essas  premissas,  emerge  a  irreversível
evidência de que é imprescindível a realização de perícia técnica no caso dos
autos, de forma que, a meu ver, houve error in procedendo do juiz singular ao
julgar antecipadamente a lide, sem ao menos intimar as partes para que se
manifestassem  a  respeito  da  produção  de  provas,  importando  em  visível
cerceamento do direito de defesa.

É de se destacar, ainda, que a prova pericial a qual o autor alega
que o Juízo a quo utilizou para embasar a sentença singular, fora realizada nos
autos da Ação de Desapropriação n° 200.2006.019.960-7, tendo por desiderato
apenas estimar o valor do m² da área já desapropriada pelo Município, não
havendo em seu conteúdo qualquer análise quanto ao encravamento ou não da
área remanescente que ora se analisa.  

Pelos  motivos  acima  perfilhados,  vislumbro  que  não  assiste
razão ao agravante a respeito da prescindibilidade da produção da perícia nos
presentes  autos.  Ademais,  quanto  ao  argumento  de  que  sequer  houve
requerimento  das  partes  neste  sentido,  reconheço  como  verdadeira  tal
assertiva,  máxime  porque  os  litigantes  sequer  foram  intimados  para  a
produção de provas, consoante supra esposado, o que apenas corrobora error
in procedendo do magistrado de base. 

De mais a mais, é de se destacar que a prova em disceptação
poderia ter sido determinada de ofício pelo juiz da causa, posto que relevante
para a instrução do feito e necessária para elucidar as questões controvertidas
nos autos.

Deste modo, coube a esta instância revisora a anulação do édito
judicial em análise,  determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, a
fim de que as partes sejam intimadas para que se manifestem a respeito da
produção de provas, bem como para que seja realizada perícia técnica, com o
escopo  de  atestar  a  alegada  inutilização  da  área  remanescente  do  imóvel,
posicionamento adotado na decisão ora recorrida.

Por fim, é de se destacar que o Superior Tribunal de Justiça é
firme  no  sentido  de  que,  constatado  error  in  procedendo,  decorrente  do
julgamento antecipado da lide, é plenamente possível que o Tribunal Estadual
determine o retorno dos autos à instância  a quo,  para que haja a necessária
dilação probatória, senão vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO.
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.  CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR
IN  PROCEDENDO.  DEVOLUÇÃO  DOS  AUTOS
PARA  A  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1.   Segundo a  
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jurisprudência  desta  Corte,  é  lícito  ao  Tribunal
local,  identificando  error  in  procedendo
consubstanciado no julgamento antecipado da lide,
determinar o retorno dos autos à instância inferior
para  julgamento  com  dilação  probatória,  não
havendo espaço para falar em preclusão. 2. Agravo
regimental não provido.  (STJ   ,  Relator: Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  Data  de
Julgamento: 06/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA)”.

Diante  de  todo  o  exposto,  tendo  em  vista  o  acerto  do
julgamento impugnado, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno,
de forma que a decisão monocrática recorrida permaneça incólume.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do  Valle
Filho.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  José  Ferreira  Ramos  Júnior  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimen-
to Lemos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
       Desembargador Relator

 

Agravo Interno  n° 0002352-31.2012.815.2001
16


