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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA IM-
PROCEDENTE.  ACIDENTE  DE  MOTOCICLETA.  BURACO
EM  VIA  PÚBLICA.  DÚVIDA  ACERCA  DA
RESPONSABILIDADE.  INTERROGATÓRIO  REALIZADO
POR AUTORIDADE POLICIAL. INDICAÇÃO DA EDILIDADE
COMO  RESPONSÁVEL.  DEPOIMENTO  JUDICIAL
NEGANDO  O  TEOR  DO  DOCUMENTO  PRODUZIDO  NA
ESFERA  POLICIAL.  NECESSIDADE  DE  DIRIMIR  A
DIVERGÊNCIA INSTAURADA.  OITIVA DO DELEGADO  DE
POLÍCIA CIVIL.  MEDIDA QUE SE IMPÕE. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. PREJUDICIALIDADE DO
MÉRITO RECURSAL.

-  No  caso  em análise,  em atendimento  ao  devido  processo
legal,  em especial  aos  princípios  do  contraditório,  da  ampla
defesa, da verdade real e da justiça substancial, urge que se
anule a sentença, para que seja averiguada a autenticidade de
prova substancial para o desate da questão posta em juízo.

- “O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase
do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no
âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas
necessárias  à  formação  do  seu  convencimento,  mesmo
existente  anterior  perícia  produzida  nos  autos.”  (STJ.  REsp
906.794/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 07/10/2010, DJe 13/10/2010)

RELATÓRIO
 
Trata-se de Apelação Cível,  esta interposta por Marcos Alex

Lopes da Silva, desafiando sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da
Comarca de Pombal  que, nos autos da Ação Indenizatória movida em face do
Município de São Domingos, julgou improcedentes os pedidos exordiais.



Inicialmente, o apelante faz uma breve explanação fática, ao
noticiar  que  sofreu  acidente  em sua  motocicleta,  causado  por  buraco  em via
pública,  de  execução  do  Município  de  São  Domingos,  conforme  depoimento
colhido na esfera policial,  do Sr. Sebastião Gomes da Silva, executor material
daquela obra.

Logo em seguida, assevera que “o Sr. Sebastião Gomes da
Silva, conhecido por Tião do Calçamento, sendo inclusive contraditado, tentando
livrar a responsabilidade do Município apelado afirmou que o buraco não havia
sido aberto a  mando do Município de São Domingos, mas para supostamente
'passar uns fios de energia para um prédio onde ele morava', inclusive querendo
desconstituir o depoimento prestado perante a autoridade policial” - fls. 196.

Dito  isso,  suscita  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,
porquanto, conforme requerido, deveria ter sido oficiada à Delegacia Civil de São
Domingos,  no  sentido  de  ser  ouvido  o  Delegado  que  à  época  colheu  o
depoimento  do Sr.  Sebastião Gomes da Silva,  com a finalidade de dar  maior
veracidade aos fatos alegados na exordial.

No mérito, defende a responsabilidade direta do promovido no
acidente em debate, ou, ao menos, que seja reconhecida a sua omissão quanto à
ausência de sinalização e iluminação no local.

Ao final,  pugna pela  nulidade do decreto  sentencial  e,  caso
ultrapassada, requer o provimento do apelo, acolhendo os requerimentos iniciais
– fls. 192/198.

Contrarrazões recursais – fls. 202/206.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela
rejeição da questão prévia e pelo provimento parcial do recurso – fls. 213/219.

É o relatório.   

DECIDO

O autor insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes
os pedidos postos na exordial.

De início, concebo pela necessidade de produção de prova
específica na demanda. Explico. 

Ora, o caso dos autos é de fácil deslinde, bastando, apenas,
aferir  se o Município de São Domingos determinou ou não a abertura, em via
pública, do buraco que causou o acidente com o promovente.

Concebo  que  a  responta  de  tal  indagação  encontra-se  em
aferir a veracidade do depoimento prestado na esfera policial pelo Sr. Sebastião
Gomes  da  Silva,  às  fls.  31,  cujos  trechos  mais  esclarecedores  passo  a
transcrever:



“Que foi contratado pelo Secretário de Obras do Município de
São  Domingo/PB  conhecido  por  Cigano,  para  abrir  o
calçamento e deixar uma vala aberta para instalar fios elétricos
dos postes do canteiro central da única avenida de entrada na
cidade de São Domingos/PB, … que durante a realização da
obra não foi colocado nenhum tipo de sinalização avisando que
tinha  um  buraco  naquele  local...  que  sabia  que  tinha  a
obrigação de sinalizar aquele buraco, mas não o fez porque a
Prefeitura não lhe deu a sinalização.” - fls. 31

Ocorre que o próprio Sr. Sebastião Gomes da Silva, agora em
depoimento judicial prestado neste processo, às fls. 143/144, afirmou que “não
fez as afirmações constantes as fls. 31 dos autos perante a autoridade policial;
Que, foi ouvido na Delegacia, mas não fez as afirmações de fls. 31; que, não
sabe ler nem escrever; Que, não se lembra se o depoimento foi lido para ele; ” -
fls. 143.

Na sentença, o Magistrado de base entendeu que “o buraco
aberto em via não foi provocado pela Administração, nem por ela autorizado ” - fls.
186, de modo que concebo como de suma importância averiguar a autenticidade
das afirmações constantes no documento de fls. 31, o qual é essencial para o
desate da querela.

Assim sendo, o julgamento da lide sem a “diligência” acima em
referência mostrou-se açodado. 

Sendo assim, atendendo ao devido processo legal, em especial
aos princípios do contraditório,  da ampla defesa, da verdade real  e da justiça
substancial,  urge  que  se  anule  a  sentença,  para  que  a  autoridade  policial
signatária  da  documentação  de  fls.  31  seja  ouvida  acerca  das  afirmações
realizadas pelo Sr. Sebastião Gomes da Silva, às fls. 143/144.

Neste  azo,  acosto  arestos  do  Colendo  Superior  Tribunal  de
Justiça, acerca da possibilidade de o Magistrado avaliar a necessidade de novas
provas:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  PROVA  PERICIAL.
INICIATIVA  PROBATÓRIA  DO  JUIZ.  POSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO NÃO CONFIGURADA.
I - Não há sentido em alegar que está preclusa a oportunidade
da parte requerer ou pagar as custas relativas à perícia quando
esta foi determinada, de ofício, pelo juiz. Incidência da Súmula
284/STF.
II - Na linha dos precedentes desta Corte o magistrado não
apenas está autorizado a determinar, de ofício, a realização
de prova pericial, como ainda lhe compete, a partir de um
livre  convencimento  motivado,  examinar  se  a  perícia
apresentada é suficiente, se deve ser realizada uma nova
ou, ainda, se deve ser afastada a conclusão do laudo.



Agravo Regimental a que se nega provimento.
(AgRg  nos  EDcl  no  Ag  1344133/MT,  Rel.  Ministro  SIDNEI
BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  26/04/2011,  DJe
04/05/2011). Grifei.
PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  ALEGAÇÃO
DE ERRO MÉDICO. JUIZ QUE DETERMINA A BAIXA DOS
AUTOS  PARA  REALIZAÇÃO  DE  NOVAS  PROVAS.
POSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DA  INVESTIGAÇÃO  E  DA
VERDADE REAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O artigo 130 do CPC permite ao julgador, em qualquer fase
do processo, ainda que em sede de julgamento da apelação no
âmbito do Tribunal local, determinar a realização das provas
necessárias  à  formação  do  seu  convencimento,  mesmo
existente anterior perícia produzida nos autos.
2.  Contudo,  não  é  possível  ao  Julgador  suprir  a  deficiência
probatória  da  parte,  violando  o  princípio  da  imparcialidade,
mas, por óbvio, diante da dúvida surgida com a prova colhida
nos autos, compete-lhe aclarar os pontos obscuros, de modo a
formar adequadamente sua convicção.
3. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp  906.794/CE,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2010,  DJe 13/10/2010).
Grifei.

O que se deseja, no caso, apesar da morosidade inerente à
presente  “diligência”,  é  a  segurança  e  a  certeza  no  julgamento  que  se  quer
produzir. E isto não é possível no estado em que o processo se encontra, de tal
sorte que a providência ora alvitrada é medida inafastável.

Por  todo  o  exposto,  anulo  a  decisão  de  primeiro  grau,
determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja realizada
prova nos termos acima expostos,  restando prejudicada a análise  das razões
meritórias recursais.

P.I. 

João Pessoa, 13 de junho de 2016. 

                  
                    José Ricardo Porto
                Desembargador Relator
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