
Apelação Cível n. 2010.008093-7, de Chapecó
Relator: Des. Edson Ubaldo

RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE VEÍCULOS.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO DO AUTOR.
MANOBRA DE MARCHA À RÉ. INGRESSO EM VIA PÚBLICA
SEM AS CAUTELAS DEVIDAS. INTERCEPTAÇÃO DA
TRAJETÓRIA DO VEÍCULO DO RÉU QUE TRAFEGAVA EM
SUA MÃO DE DIREÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA PREPONDERANTE
SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE. CULPA
EXCLUSIVA DA CONDUTORA DO VEÍCULO DO AUTOR.
AUSÊNCIA DAS CAUTELAS OBRIGATÓRIAS. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Age com culpa autônoma e exclusiva o condutor que, ao
executar manobra de marcha à ré, ingressa em via pública sem
atentar para o fluxo de veículos e, com essa conduta imprudente,
obstrui a trajetória de automóvel que trafegava regularmente pelo
local.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.008093-7, da comarca de Chapecó (3ª Vara Cível), em que é apelante Adair
Roberto Simes, e apelada Itaú Seguros S/A e outro:

ACORDAM, em Câmara Especial Regional de Chapecó, por votação
unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

RELATÓRIO

Adair Roberto Simes promoveu ação de ressarcimento de danos
causados em acidente de veículos contra o Espólio de Ernani Penz, representado
pela inventariante Jussara Maria Silvestrin Penz, onde alega que no dia 1-12-2003, às



16h20min, o veículo de sua propriedade (BMW 328, ano 1996, placas IGB - 4581),
conduzido por Erildes Silveira Menegais, foi abalroado na traseira pelo automóvel
Toyota Corolla placas MBO-5327, ano 2000, de propriedade e conduzido à época
pelo de cujus Ernani Penz.

Aduz que o fato ocorreu no momento em que a condutora do veículo do
autor efetuava manobra de marcha à ré para -sair do estacionamento oblíquo-, em
frente ao n. 1153 da Rua Marechal Bormann.

Relata que a condutora agiu com cautela, porque antes de iniciar a
manobra olhou para o sentido do tráfego e visualizou dois veículos, um automóvel
Tempra que estava sinalizando que estacionaria em uma vaga antes da condutora e o
veículo do réu que vinha atrás e em distância segura.

Diante desse cenário, realizou a manobra e quando já estava no centro
da pista, com o veículo no sentido de tráfego, o automóvel foi abalroado na traseira,
pelo veículo do réu, o qual não atentou para a manobra que estava sendo realizada à
sua frente.

Atribui ao réu a culpa exclusiva pelo acidente, sob o argumento de que
não guardou a distância de segurança frontal (art. 192 do CTB) e requer a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor do
menor orçamento - R$ 5.435,00 (cinco mil quatrocentos e trinta e cinco reais).

Regularmente citado, o réu apresentou contestação (fls. 20-27), onde
requereu, em preliminar, a denunciação da lide à Itaú Seguros S.A.

No mérito, sustenta que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da
condutora do veículo do autor, porquanto efetuou manobra de marcha à ré e adentrou
a via pública sem as cautelas devidas, provocando a colisão.

Após a réplica (fls. 33-36), sobreveio a contestação ofertada pela
litisdenunciada (fls. 47-67), a qual aceitou a denunicação e ratificou o argumento
expendido pelo réu acerca da culpa exclusiva da condutora do veículo do autor pelo
evento danoso.

Encerrada a instrução, sobreveio a sentença de fls. 156-159, prolatada
pelo MM. Juiz Dr. Clayton Cesar Wandscheer, que julgou improcedente o pedido e
condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
estes fixados em R$ 930,00 (novecentos e trinta reais).

Julgou prejudicada a denunciação da lide e condenou o denunciante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da
denunciada, no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, onde alega que as
provas não foram valoradas de forma adequada, porquanto o veículo já estava
alinhado no sentido do tráfego no momento em que foi abalroado na traseira. Essa
circunstância demonstra que foram adotadas todas as cautelas legais, de sorte que
não há provas de que a condutora foi negligente ou imperita.

Aduz que, como um veículo Tempra que seguia em frente ao veículo do
réu obstruiu a passagem deste, a condutora do automóvel do autor tinha espaço e
tempo de segurança para realizar a manobra. Porém, quando a passagem foi
desobstruída, alheio ao tráfego e sem reduzir a marcha, o réu abalroou o veículo do
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autor.
Assevera que a culpa de quem colide na traseira é presumida, de sorte

que ao réu competia comprovar a culpa exclusiva da condutora do veículo do autor
para eximir-se da obrigação de indenizar, porém, essa prova não foi produzida.

Em contrarrazões, réu e litisdenunciada pugnam pelo improvimento do
apelo.

Ascenderam os autos a esta Superior Instância e vieram conclusos para
julgamento.

VOTO

Conhece-se do recurso, uma vez presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade.

A tese recursal do apelante sustenta-se no argumento de que o réu foi o
único culpado pelo acidente, uma vez que o abalroamento ocorreu quando a
condutora do automóvel do autor já havia concluído a manobra de marcha à ré para
saída do estacionamento e estava posicionado no sentido do tráfego.

Extraem-se do Boletim de Acidente de Trânsito, as declarações dos
condutores prestadas à Autoridade Policial, verbis:

Declarou a condutora do V-I que estava saindo do estacionamento e avistou o
V-2 que estava longe, quando estava no meio da pista aconteceu a colisão.

Declarou o condutor do V-2 que trafegava pela rua Mal. Bormann no sentido
leste oeste, quando próximo ao n. 1153 o V-1 que saía de ré do estacionamento
colidiu em seu veículo.

Durante a instrução processual, foram colhidos os depoimentos de uma
testemunha e uma informante, arroladas pela denunciada.

Erildes Silveira Menegais, inquirida à fl. 132, declara:

Que no dia dos fatos a informante conduzia o veículo que estava estacionado
na rua Marechal Bormann em frente as lojas Catarinense...; quando a informante foi
iniciar a manobra de marcha ré observou que a uma distância de 30 metros
trafegava um veículo de cor prata, cuja as demais características não recorda. Que
completou a manobra e iria iniciar o movimento para frente e sentiu o impacto de
outro veículo na traseira. Que o veículo que colidiu era aquele mesmo avistado a 30
metros. Que o condutor daquele veículo foi bastante atencioso com a informante
tendo inclusive, esclarecendo que possuía seguro e que tudo seria pago. Inclusive
teria dito para a informante que estaria com pressa pois iria viajar. Que no dia não
estava chovendo e o tempo era bom. Que não recorda de pessoa que tenha
presenciado o acidente e esclarece que o policial chegou ao local posteriormente.
Que a informante não sofreu lesões, apenas ficado bastante nervosa no momento.
Que a informante era acostumada a dirigir aquele veículo envolvido no acidente. Que
diariamente conduzia aquele veículo. Que o impacto do veículo BMW foi apenas na
traseira. Que não chegou a quebrar a sinaleira.
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Wanderlei Dal Berto, à fl. 131, respondeu:

Que não recorda do acidente ocorrido naquele dia, e nem detalhes da situação.
Porém, observando o boletim de ocorrência, bem como o croquí, confirma o
constante nestes documentos.

Analisando o contexto fático-probatório, verifica-se que a culpa pelo
evento danoso deve ser atribuída exclusivamente à condutora do veículo do autor,
porquanto imprimiu manobra de marcha à ré e adentrou na via pública sem as
devidas cautelas.

A imprudência da condutora se agrava, na medida em que afirma que
avistou o veículo que trafegava na via pública em direção ao local onde adentrou
imprimindo marcha à ré, ou seja, mesmo visualizando a proximidade do automóvel do
réu e sendo previsível a possibilidade de obstrução da via, insistiu na manobra,
acreditando que poderia conclui-la antes da chegada do veículo do réu.

É cediço que nos casos de obstrução de passagem preferencial, age
com culpa exclusiva o condutor do veículo que não se acautela com os
procedimentos indispensáveis, pois aquele que pretende adentrar na via pública por
onde trafegam outros veículos deve aguardar o momento oportuno para concluir a
manobra, após certificar-se de que essa conduta não vai obstruir o fluxo de veículos
que já circulam pelo local.

Prescreve o artigo 34 do Código de Transito Brasileiro:

O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode
executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou
vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

Portanto, a manobra de marcha à ré, por ser movimento contrário à
condução normal do veículo exige do motorista atenção redobrada, sobretudo quando
se pretende ingressar em via pública, pois o fluxo de veículos nesse local é previsível
e exige que se aguarde o momento propício para executar o movimento de modo
seguro e de forma a não obstruir a corrente de tráfego.

Com efeito, evidencia-se a culpa exclusiva da condutora do veículo do
autor, porquanto adentrou subitamente a via pública, criando obstáculo à passagem
do veículo conduzido pelo réu, o qual já transitava regularmente pelo local e tinha a
preferência de passagem.

Não se pode dar guarida ao argumento de que o réu deveria deter o
veículo e aguardar a manobra da condutora do automóvel do autor, porquanto aquele
que pretende ingressar na via pública ou fazer alguma manobra sobre a pista, deve
antes certificar-se de que não estará interrompendo o trânsito dos veículos que já
estejam em circulação.

Por outro lado, extrai-se do depoimento da condutora que a colisão
ocorreu no momento em que o veículo estava parado sobre a pista, pois informa em
seu depoimento que -completou a manobra e iria iniciar o movimento para frente
quando sentiu o impacto de outro veículo na traseira-.
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Estabelecida a culpa autônoma e exclusiva da condutora do veículo do
autor pelo evento danoso, não há elementos para impor ao réu a obrigação pelos
danos materiais.

A propósito colhe-se do nosso Tribunal de Justiça:

[...] É evidente a culpa do réu, na modalidade de imprudência, porquanto, sem
as cautelas devidas, procedeu manobra de invasão de via pública, prejudicando
trajetória do veículo do autor, dando azo ao evento danoso. Como já assentado, a
culpa daquele que imprime essa manobra desacautelada prepondera sobre eventual
excesso de velocidade do veículo obstruído (Ap. Cível n. 2000.021023-4, da Capital.
Relator: Des. Luiz Carlos Freyesleben.).

No mesmo norte:

REPARATÓRIA DE DANOS.SINISTRO CIRCULATÓRIO. OBSTRUÇÃO
TRANSVERSAL DA VIA. SAÍDA DE PROPRIEDADE INVASÃO DE
PREFERENCIAL CORTE DO FLUXO DE TRÁFEGO. CULPA AUTÔNOMA
EXCLUSIVA. VALOR INDENIZATÓRIO. PEDIDO CONTRAPOSTO NO VALOR DA
FRANQUIA. PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO - O guiante que adentra
inopinamente, em via urbana prioritária, procedente de seu imóvel, obstruindo a
corrente de trânsito, e provoca colisão de veículos, responde com culpa exclusiva,
pelos danos causados, ante sua manifesta imprudência, mesmo que o participante
trafegue com velocidade excessiva e haja obstáculo à percepção, agasalhando,
assim, o pedido contraposto relativo à franquia do seguro respectivo (Ap. Cív. n.
2.950, em que foi relator o eminente Juiz Dionísio Jenczak).

E deste relator:

APELAÇÃO CÍVEL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONDUTOR QUE DE
INOPINO E SEM OBSERVAR O FLUXO DE VEÍCULOS ADENTRA A PISTA DE
ROLAMENTO OBSTRUINDO O FLUXO DE VEÍCULOS - PREPONDERÂNCIA
SOBRE EVENTUAL EXCESSO DE VELOCIDADE - BOLETIM DE OCORRÊNCIA
QUE AFERE A DINÂMICA DO EVENTO CONFORTADO PELA PROVA
TESTEMUNHAL - DEVER DE INDENIZAR

"Age com culpa o motorista que, sem tomar as devidas cautelas, adentra a
pista de rolamento cortando a corrente de tráfego. Tal manobra prepondera sobre
eventual excesso de velocidade, pois determinante para ocorrência do sinistro [...]
(Ap. Cív. n. 2007.035668-5, da Capital. Relator: Des. Edson Ubaldo).

Por derradeiro, impõe-se ressaltar que presunção de culpa daquele que
colide na traseira de veículo é relativa, de sorte que não estava o autor dispensado da
prova da culpa do réu, para obter êxito em seu pleito.

Demais disso, a prova produzida é clara acerca da culpa exclusiva da
condutora do veículo do autor pelo evento danoso.

Isto posto, voto no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe
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provimento.

DECISÃO

Ante o exposto, decidiu a Câmara Especial Regional de Chapecó, por
votação unânime, conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

O julgamento, realizado no dia 27 de maio de 2010, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des. Edson Ubaldo, e dele participaram os Exmos. Srs. Des. Gilberto
Gomes de Oliveira e Des. Cesar Abreu.

Chapecó, 22 de junho de 2010.

Edson Ubaldo
RELATOR
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