
Apelação Cível n. 2010.046017-3, de Içara
Relator: Des. Ronei Danielli

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR
PROBATÓRIO CONFERIDO AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA E
AO CROQUI ELABORADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL.
VERSÃO OFICIAL QUE CORROBORA A TESE DA APELADA,
INDICANDO A PISTA DE ROLAMENTO NA QUAL TRANSITAVA
COMO O LOCAL ESPECÍFICO DA COLISÃO. AUSÊNCIA DE
ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. ÔNUS QUE
LHE COMPETIA, A TEOR DO ARTIGO 333, I DO CPC. CULPA
EXCLUSIVA DO RECORRENTE CONFIGURADA.
INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA
VÍTIMA DO SINISTRO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.046017-3, da comarca de Içara (1ª Vara), em que é apelante João Batista
Guimarães da Rosa, e apelada Giovana Beneton Borges de Medeiros:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer
e negar provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo relator e dele
participaram o Exmo. Sr. Des. Stanley da Silva Braga e o Exmo. Sr. Des. Saul Steil.

Florianópolis, 09 de agosto de 2012.

Ronei Danielli
PRESIDENTE E RELATOR



RELATÓRIO

João Batista Guimarães Rosa promoveu, perante o juízo da 1ª Vara
Cível de Içara, ação de ressarcimento de danos causados em acidente de trânsito (n.
028.08.004033-8) em face de Giovana Beneton Borges de Medeiros.

Em processo conexo (n. 028.08.000634-2), movido em face de João
Batista Guimarães Rosa, Liberty Seguros S/A, por sua vez, postulou o reembolso de
indenização paga em decorrência de sinistro envolvendo veículo segurado, de
propriedade de Giovana Beneton Borges de Medeiros.

A sentença julgou procedente o pedido formulado na ação n.
028.08.00634-2 movida pela seguradora, condenando o réu João Batista ao
pagamento de: 1) R$ 12.053,10 (doze mil e cinquenta e três reais e dez centavos),
acrescido de correção monetária, desde o dia 17/07/2006 e juros de mora a contar da
citação; 2) custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação. Na mesma decisão, julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação n. 028.08.004033-8, movida por João Batista Guimarães da Rosa
em face de Giovana Beneton Borges de Medeiros, condenando-o ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil
reais).

Irresignado, o demandante apelou do decisum, sustentando que: a)
deve ser a sentença anulada, julgando-se improcedentes os pedidos formulados pela
seguradora e, consequentemente, procedente o pleito do apelante deduzido no
processo de n. 028.08.004033-8; b) o acidente se deu por imprudência/imperícia da
condutora Giovana, que colheu o automóvel do autor no acostamento; c) o
magistrado considerou apenas o boletim de ocorrência como prova suficiente para
julgar o feito; d) o boletim de ocorrência foi confeccionado de forma equivocada.
Pugnou, por fim, a condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios
e custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões pela seguradora (fls. 100/103).
Os autos ascenderam a esta Corte Estadual de Justiça.
Esse é o relatório.

VOTO

Registra-se, inicialmente, que as apelações cíveis n. 2010.045916-3 e
n. 2010.046017-3 serão analisadas conjuntamente em razão da reconhecida
conexão.

Pois bem. O cerne da questão cinge-se à prova da culpa pelo sinistro
ocorrido.

Extrai-se dos autos que houve acidente de trânsito, no dia 21/06/2006,
envolvendo os veículos de João Batista Guimarães Rosa e Giovana Beneton Borges
de Medeiros.

Há duas versões diferentes que buscam explicar a ocorrência do
sinistro. A tese do apelante dá conta de que este fora atingido no acostamento de via
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secundária, enquanto aguardava a diminuição do fluxo para adentrar na SC 444.
De outro lado, a teoria defendida pela seguradora e pela condutora

segurada reflete a imprudência do apelante que, ao adentrar na SC 444, intercepta a
trajetória da motorista do Celta, causando o acidente em debate.

Verifica-se que o boletim de ocorrência, bem como o croqui elaborado
pelo policial rodoviário, corroboram a versão da condutora do Celta, apontando a
culpa exclusiva do apelante no acidente, tendo em vista a colisão ter ocorrido sobre a
pista de rolamento em que transitava o veículo da apelada.

Feita essa breve digressão, passa-se a análise do mérito do recurso.
1. Da presunção de veracidade do boletim de ocorrência
Postula o apelante a reforma da sentença, aduzindo que esta

baseou-se, unicamente, no boletim de ocorrência e no croqui elaborado pela
autoridade policial, desprezando a prova testemunhal que contradiz a versão oficial.

Não se pode olvidar, no entanto, que tais documento públicos possuem
presunção juris tantum de veracidade, somente derruída diante de prova robusta em
sentido contrário, como bem assentou a jurisprudência desta Corte:

1) Apelação Cível n. 2011.102283-6, de Herval D'Oeste, relator Des.
Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, DJe de 12.07.2012:

[...]
Se o boletim de ocorrência oferece versão convincente sobre o modo como se

deu o choque entre dois veículos, torna-se meio de prova hábil a embasar a
responsabilização daquele que deu causa ao evento danoso - na hipótese, o
motorista do caminhão que invadiu a contramão e colidiu frontalmente com
automóvel que naquela pista regularmente circulava - tanto mais porque os
demandados não produziram qualquer prova que o derruísse.

2) Apelação Cível n. 2009.057352-4, de Rio do Sul, relatora
Desª.Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara de Direito Civil,
DJe de 10.07.2012:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. PRETENDIDO RESSARCIMENTO
DE DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS.
CONDUTOR RÉU QUE INVADE VIA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS
DEVIDAS E INTERROMPE O TRAJETO DO AUTOMÓVEL CONDUZIDO PELO
SEGURADO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM NÃO
ELIDIDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. EXEGESE DO ART. 333,
INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CULPA CARACTERIZADA.
INVASÃO À VIA PREFERENCIAL QUE PREPONDERA SOBRE EVENTUAL
EXCESSO DE VELOCIDADE DE MODO A AFASTAR A TESE DE CULPA
CONCORRENTE E/OU EXCLUSIVA DO SEGUNDO REQUERENTE. DEVER DE
INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (sem grifo no original)

3) Apelação Cível n. 2012.018831-8, de Criciúma, relator Des. Saul
Steil, Terceira Câmara de Direito Civil, DJe de 29.06.2012:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE VEÍCULO. PROCESSOS
CONEXOS. JULGAMENTO CONJUNTO. INVASÃO DA CONTRAMÃO DE
DIREÇÃO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA QUE DESCREVE A DINÂMICA DO
ACIDENTE DEMONSTRANDO A CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO DA RÉ.
DOCUMENTO PÚBLICO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO
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ELIDIDA POR PROVA EM CONTRÁRIO. LAUDO DO INSTITUTO DE
CRIMINALÍSTICA DE SÃO PAULO QUE NADA CONCLUIU ACERCA DA
RESPONSABILDIADE PELO ACIDENTE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS. CULPA
EXCLUSIVA E AUTÔNOMA DO MOTORISTA QUE INGRESSA NA CONTRAMÃO
DE DIREÇÃO.[...]
Age com culpa na modalidade de imprudência o condutor de veículo que invade a
contramão de direção e atinge aquele que trafega regularmente em sentido contrário
[...]. (sem grifo no original)

Sobre o tema, leciona Arnaldo Rizzardo:
Normalmente o Boletim de Ocorrência é lavrado pela parte que sofreu o

acidente, a fim de deixar registrado o evento. Não constitui condição para o exercício
de demanda. Se, porém, verificadas lesões corporais, e efetuado concomitante laudo
pericial, com a razoável demonstração fática de elementos do acidente, e se dele se
puder extrair a realidade de como aconteceu, revela importância para firmar a
convicção da responsabilidade pelo evento. [...].

Sempre que lavrado pela autoridade policial, maior a sua presunção de
veracidade, tanto que encerra o art. 364 do diploma processual civil: "O
documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos
que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorreram na sua
presença". (A Reparação nos Acidentes de Trânsito. 11. ed. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 2010, p. 366). (sem grifo no original).

Ademais, é prerrogativa do julgador o sopesamento das provas na
busca da verdade real. Como bem ilustra o Des. João José Ramos Schaefer, a prova
deve "ser analisada, medida e ponderada, posta em confronto com a lógica e as
regras da experiência, desprezando-se o inverossímil e o improvável, para acolher-se
o que se evidencia racional, coerente e compatível com as circunstâncias".

No caso em apreço, o magistrado sentenciante valorou as provas
disponíveis, ponderando-as, segundo os fundamentos de sua decisão:

O croqui de fl. 16 é bem claro ao indicar que o sinistro ocorreu sobre a SC 444,
onde prosseguia o veículo GM/CELTA, na oportunidade dirigido por Giovana
Beneton Borges de Medeiros, circunstância essa que, por si só, comprova a
responsabilidade do motorista João Batista Guimarães da Rosa.

[...]
Verifica-se que a testemunha Miriam Alborghetti, embora tenha prestado

compromisso em audiência, na época dos fatos era advogada de João Batista
Guimarães da Rosa. Por conta disso, o seu depoimento deve ser examinado com
certa reserva. Da mesma forma, não há como dar guarida às informações prestadas
pela testemunha Jorge Luiz da Silva, pois suas declarações encontram-se isoladas,
não tendo, por esse motivo, valor probatório suficiente para derruir o boletim de
ocorrência de fl.16. (fl. 120)

Vê-se, portanto, que a prova testemunhal não fora convincente o
bastante para desconstituir a prova técnica, notadamente o croqui elaborado a partir
do exame no local do acidente.

No mais, inexiste no conjunto probatório elementos que sustentem a
tese do apelante, ônus que lhe competia, a teor do artigo 333, I, do Código de
Processo Civil.
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2. Responsabilidade Civil
Da análise do boletim de ocorrência e do croqui elaborado pela

autoridade policial, tem-se crível a versão da apelada, segundo a qual o recorrente,
sem a cautela devida, interceptou a trajetória do veículo que seguia normalmente em
sua mão de direção, causando o acidente.

Infere-se, pois, que o acidente não se deu em virtude de circunstância
que dificultasse a condução segura, mas pela falta de precaução do apelante, que
não empregou o cuidado necessário antes de realizar a conversão, cortando a
trajetória da segurada que trafegava no local.

A propósito, transcreve-se as normas gerais de circulação e conduta,
previstas nos artigos 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 34. 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.

Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo
deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma
que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a
veículos que tenham o direito de preferência.

Nesse sentido, extrai-se dos precedentes desta Corte Estadual de
Justiça:

1) Apelação Cível n. 2011.017810-1, de Criciúma, Relator Des. Luiz
Carlos Freyesleben, Segunda Câmara de Direito Civil, DJe de 17.06.2011:

"CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
PARCIAL DOS PEDIDOS. APELO DO RÉU ALEGANDO VELOCIDADE
EXCESSIVA DO AUTOMÓVEL DO AUTOR. FALTA DE PROVAS. INGRESSO DO
RÉU, COM SEU AUTOMOTOR, EM VIA PREFERENCIAL SEM AS CAUTELAS
INDISPENSÁVEIS. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO.
CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO
DESPROVIDO.

"Na determinação da responsabilidade pela reparação de dano resultante
de acidente de trânsito, a culpa do motorista invasor de via preferencial
prepondera sobre a daquele que trafega em excesso de velocidade"
(Desembargador Newton Trisotto). Ademais, na espécie, o alegado excesso de
velocidade nem mesmo foi provado pelo réu, não tendo ele, por isso mesmo,
cumprido seu ônus, na forma do artigo 333, II, do Código de Processo Civil.

A fixação do valor da indenização há de corresponder, tanto quanto possível, à
situação socioeconômica de ambas as partes, sem perda de vista da necessidade de
avaliar-se a repercussão do evento danoso na vida diária da vítima." (sem grifo no
original)

2) Apelação Cível n. 2007.034452-5, de Brusque, Relatora Des. Denise
Volpato, Primeira Câmara de Direito Civil, DJe de 12.06.2012:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRAJETÓRIA DO VEÍCULO
SEGURADO EM VIA PREFERENCIAL INTERCEPTADA PELO VEÍCULO DO
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REQUERIDO. CONVERSÃO À ESQUERDA. TRAVESSIA DE VIA PREFERENCIAL
SEM A DEVIDA CAUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO
REQUERIDO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA SOB O ARGUMENTO DE
OCORRÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO
SEGURADO. INSUBSISTÊNCIA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA CORROBORADO
POR PROVA TESTEMUNHAL ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTES PARA
ATESTAR A CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR APELANTE. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM DE VERACIDADE NÃO DERRUÍDA. ÔNUS QUE LHE COMPETIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANOBRA
DE CONVERSÃO À ESQUERDA COM CRUZAMENTO DE RODOVIA SEM A
DEVIDA OBSERVÂNCIA DO FLUXO DE TRÁFEGO PELA PREFERENCIAL.
DEVER DE SOBRECAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO
CONFIGURADA. EXEGESE DOS ARTIGOS 28, 34, 37 E 44, DO CÓDIGO DE
TRÂNSITO BRASILEIRO. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIR AS DESPESAS
SUPORTADAS PELA SEGURADORA COM O CONSERTO DO VEÍCULO
SEGURADO. EXEGESE DO ENUNCIADO NA SÚMULA 188 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. (sem grifo no original)

Diante do exposto, vislumbram-se presentes os requisitos ensejadores
da responsabilidade civil, quais sejam: a) a culpa do demandado (imprudência,
negligência ou imperícia); b) a ocorrência do dano; c) o nexo causal entre a conduta e
o dano.

Sendo assim, a condenação do recorrente ao ressarcimento da despesa
suportada pela seguradora, relativa ao conserto dos danos ocasionados ao automóvel
da condutora segurada é medida que se impõe, descabendo, por óbvio, o pedido
indenizatório deste, deduzido contra a outra motorista, vítima do evento danoso.

O recurso deve, portanto, ser conhecido e desprovido, mantendo-se
íntegra a sentença atacada.

Esse é o voto.
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