
Apelação Cível n. 2010.033648-7, da Capital / Estreito
Relator: Des. Luiz Carlos Freyesleben

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE
CICLISTA. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO RÉU. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA
INCONCLUSIVO. PROVA TESTEMUNHAL CONTRADITÓRIA.
FALTA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO
EVOCADO. RECURSO DESPROVIDO.

À míngua de prova da culpa exigida para a configuração da
responsabilidade civil subjetiva e diante do evidente entrechoque
das provas colhidas ao longo da instrução processual, é de
rejeitar-se a pretensão indenizatória, sobretudo porque, conforme
disposto no artigo 333, inciso I, do Código Processual Civil, cabe
ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito e dos
quais depende a existência do interesse que pretende resguardar
por meio da tutela jurisdicional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.033648-7, da comarca da Capital / Estreito (1ª Vara Cível), em que é apelante
João Rosalino Witkoski e são apeladas Empresa Auto Viação Paulo Lopes Ltda
PAULOTUR e Liberty Seguros S/A Ltda.:

ACORDAM, em Segunda Câmara de Direito Civil, por votação
unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível de João Rosalino Witkoski contra
sentença do Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca da Capital-Estreito que,
em ação de reparação de danos, movida por ele contra Empresa Auto Viação Paulo
Lopes Ltda.- PAULOTUR e Liberty Seguros S/A Ltda., julgou improcedentes os
pedidos.

O apelante discorreu sobre a culpa do condutor do ônibus
apelado, a quem imputou culpa exclusiva pelo evento danoso, por havê-lo atropelado



no acostamento, conforme descrito no boletim de ocorrência, em flagrante
desrespeito ao Código de Trânsito, ainda mais que no palco dos acontecimentos
havia significativo aglomerado de casas e pessoas. Portanto, requereu a reforma da
sentença com vistas à procedência dos pedidos.

Houve contrarrazões (fls. 352-358 e 361-364).

VOTO

Trata-se de apelação cível de João Rosalino Witkoski contra a
sentença do Dr. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da comarca da Capital- Estreito que,
em ação de reparação de danos, movida contra a Empresa Auto Viação Paulo Lopes
Ltda PAULOTUR e Liberty Seguros S/A Ltda., julgou improcedentes os pedidos.

O apelante insiste em atribuir a culpa pelo acidente de trânsito ao
condutor do ônibus apelado, por havê-lo no acostamento, conforme descrito no
boletim de ocorrência, em flagrante desrespeito ao Código de Trânsito, ainda mais
que, no palco dos acontecimentos, havia significativo aglomerado de casas e
pessoas. Portanto, requereu a reforma da sentença com vistas à procedência dos
pedidos. Entretanto, a versão contida na peça exordial e reeditada pelo apelante,
neste recurso, não encontra eco na prova enfeixada no processo.

Inicialmente, impende salientar que o artigo 186 do Código Civil,
dispõe que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito, ou causar prejuízo a outrem, fica obrigado a reparar o dano".

Na espécie, não há controvérsia acerca da ocorrência do
acidente, centrando-se a discussão apenas na identificação do causador do desastre.
Assim, é possível verificar, ao exame da prova colhida, que o acervo probatório não
se apresenta suficientemente esclarecedor dos fatos, não havendo como concluir-se
pela atribuição da culpa a algum dos contendores, nem pela repartição dela entre
eles.

O boletim de ocorrência, encontradiço à fl. 8, a despeito de, em
regra, desfrutar da presunção relativa de veracidade quanto ao seu conteúdo, não
descreve o sinistro de modo preciso, não aparecendo como peça representativa da
verdade sobre o ocorrido, porquanto dele conste, apenas, o histórico do acidente,
sem a colheita da versão de quem, eventualmente, estivesse na cena dos fatos por
ocasião de sua ocorrência. Destarte, não se pode prestigiar referenciada peça policial,
porquanto haja nela falhas tais que a tornam imprestável ao fim a que se destina que,
no caso, é a definição da culpa de um ou de outro dos envolvidos no acidente. É que,
como se tem dito tantas vezes em situações similares, trata-se de peça transformada
em mera informação do ocorrido.

Nesse contexto, ganha relevo a prova testemunhal como forma
de resolução da contenda instalada entre as partes, tarefa que há de se apresentar
mais ou menos complexa, na dependência da coerência e da credibilidade das

Gabinete Des. Luiz Carlos Freyesleben



pessoas ouvidas. Na hipótese sob análise, os depoimentos coletados judicialmente
apresentam-se absolutamente conflitantes e se equivalem em falta de valor probatório
ou de credibilidade, impedindo, destarte, que o magistrado forme o indispensável
juízo de convencimento. E tanto isso é verdadeiro que, indo-se ao que disseram as
testemunhas, é o que se pode aquilatar.

Saulo Joaquim Cardoso, compromissado, narrou que

No dia do fato, o depoente estava no ônibus da empresa Auto Viação
Paulo Lopes; que estava no segundo banco, sentado na poltrona do
corredor; que escutou um barulho, como se fosse uma batida em um
ferro; que o motorista foi buscar o socorro e o depoente foi embora;
que deixou seu nome para servir como testemunha; que pelo que viu
houve a colisão com o guidão da bicicleta; que a bicicleta estava caída
sobre o acostamento; que o pneu do ônus estava sobre a pista; que o
motorista não dirigia de forma imprudente; que, no local, há um ponto
de ônibus após o outro, sendo que não é possível correr. [...] que na
hora em que o depoente ouviu o impacto, o ônibus estava em marcha
lenta; que o acidente ocorreu com o ônibus em cima da pista; que pelo
que notou o depoente, o autor foi desviar de alguma coisa e pegou o
ônibus (fl. 267).

No mesmo sentido, em benefício da tese do requerido, foi o
depoimento de João Arcelino da Silveira, não compromissado por ser o motorista do
ônibus.

Disse ele:

Que ia no sentido norte-sul, que bem antes do ponto de ônibus que viu
a bicicleta andando pelo acostamento, que o ciclista desviava dos
buracos que havia no acostamento, que o depoente continuava
trafegando sobre a pista, que em determinado momento o ciclista foi
desviar de um buraco, que invadiu a pista, que então foi albaroado
pelo ônibus, que não imaginou que o mesmo fosse invadir a pista, que
estava trafegando devagar pois iria parar cerca de 60 ou 80 metros
após, em um ponto de ônibus, que trafegava abaixo de 60 Km/h, que o
ciclista foi atingido sobre a pista de rolamento (fl. 282).

Em oposição à versão narrada encontra-se a palavra do autor, de
cuja narrativa tira-se que os fatos ocorreram de modo diverso do acima exposto:

Que saiu do trabalho no dia do acidente, sendo que passou a conduzir
a sua bicicleta pelo acostamento; que o declarante não notou o ônibus
se aproximar; que testemunhas disseram que o ônibus estava muito
ligeiro; que o ônibus atropelou o declarante no acostamento; que o
declarante nada viu e se acordou no hospital [...] que há um ponto de
ônibus por perto; que o impacto do ônibus pegou na roda traseira da
bicicleta (fl. 266)

Ora, há, assim, duas versões diametralmente opostas, pois se, de
um lado, o autor descreve o acidente, alegando que o réu adentrou no acostamento e
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o colheu inesperadamente, o réu assegura que o culpado pelo acidente foi o apelante
que, na condução de uma bicicleta, invadiu a pista de rolamento, causando o
acidente.

Como visto, o processo carece de outras provas da culpabilidade
do réu pelo acidente e, em casos tais, doutrina e jurisprudência têm entendido que

ocorrendo o chamado 'conflito probatório', resultante da divergência
entre as versões dos motoristas a respeito de quem possuía realmente
a preferência de passagem no momento do acidente, e não tendo
nenhuma delas ficado suficientemente comprovada, outra solução não
sobra ao juiz senão afastar ambas as pretensões indenizatórias (1º TA
CIVIL SP - 7ª C. - Ap. - Rel. Luiz de Azevedo - j. 11.9.84 - RT 591/125)
(STOCO, Rui. Responsabilidade civil e sua interpretação
jurisprudencial. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995. p. 710).

Está visto, pois, que, à míngua de prova da culpa do réu, ônus
que se impõe ao autor, por ser fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo
333, I, do Código de Processo Civil, não há por que vingar sua pretensão
indenizatória, mormente diante da ensinança de Washington de Barros Monteiro, para
quem "em princípio, para que haja responsabilidade, é preciso que haja culpa; sem
prova desta, inexiste obrigação de reparar o dano" (Curso de direito civil, Direito das
Coisas, 6 ed. Saraiva, 1969. p. 418). Dessa forma, à falta de prova da culpa, exigida
para a configuração da responsabilidade civil subjetiva e diante da situação de
entrechoque das provas amealhadas, não se tem dúvida acerca da impossibilidade de
o apelante vir a ser indenizado pelo réu dos gastos provindos do acidente, por mais
danosas que tenham sido as consequências do evento.

Nesse sentido acrescentam-se julgados do acervo deste Tribunal
de Justiça, cujas ementas estão assim redigidas:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - BOLETIM DE
OCORRÊNCIA MERAMENTE DESCRITIVO - PROVA ORAL
CONTRADITÓRIA - ENTRECHOQUE DOS DEPOIMENTOS
COLIGIDOS - CULPA DO AGENTE NÃO CONFIGURADA -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO - SENTENÇA
CONFIRMADA - RECLAMO DESPROVIDO.

Se mesmo com o exame criterioso das provas e com o confronto dos
elementos de convicção produzidos pelos litigantes, não for possível
ao julgador proferir um veredicto conclusivo, há entrechoque absoluto
de provas, que enseja a improcedência do pedido formulado, mesmo
porque incumbiria ao autor a prova dos fatos constitutivos (Ap. Cív. n.
01.023116-6, rel. Des. Monteiro Rocha, de Brusque, j. 7-8-2003).

RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO -
ENTRECHOQUE DE PROVAS - CPC, ART. 333, I

Constatada a insuperável colisão das provas produzidas pelos
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litigantes, impossibilitando a análise acurada dos autos a formação
segura do convencimento do Magistrado acerca das circunstâncias
determinantes do sinistro, o pleito indenizatório deve ser julgado
improcedente (Ap. Cív. n. 99.002722-8, rel. Des. Silveira Lenzi, j.
8-9-1999).

Em face do exposto, conhece-se do recurso para negar-lhe
provimento.

DECISÃO

Nos termos do voto do Relator, por votação unânime,
conheceram do recurso e negaram-lhe provimento.

O julgamento foi realizado no dia 26 de agosto de 2010 e dele
participaram, com votos vencedores, os Exmos. Srs. Des. Sérgio Izidoro Heil e Jaime
Luiz Vicari.

Florianópolis, 22 de setembro de 2010.

Luiz Carlos Freyesleben
PRESIDENTE E RELATOR
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