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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. SINISTRO CAUSADO
POR  TERCEIRO.  BOLETIM  DE  ACIDENTE.
PRESUNÇÃO  JURIS  TANTUM  DE  CERTEZA  E
VERACIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  EM
SENTIDO  CONTRÁRIO.  ATO  ILÍCITO  NAO
CARACTERIZADO.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  O  Boletim  de  Ocorrência  de  trânsito  possui
presunção de veracidade dos fatos nele descritos,
cabendo  à  parte,  contra  a  qual  o  documento  faz
prova, elidi-la. 

-  “Para a caracterização da responsabilidade civil e
do dever  de  indenizar  deve restar  caracterizado o
ato  ilícito,  o  dano  causado  a  vítima  e  o  nexo  de
causalidade entre ambos, por forca dos artigos 186
e  927,  ambos  do  Código  Civil.  Se  não  ha
comprovação do liame subjetivo revelador de direta
associação entre o agir do motorista e o resultado
(morte  da  vítima),  não  se  extrai,  de  forma
convincente,  a  obrigação  de  indenizar”. (TJGO;
AC 0017260-47.2003.8.09.0006; Anápolis; Rel.  Des.
Carlos Alberto França; DJGO 21/11/2013; Pág. 143)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o recurso, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.193.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por  EDENIZE  ALVES

TEOTÔNIO e outros, irresignados com a Sentença de fls. 159/165  proferida

pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Guarabira  que julgou improcedente o

pedido formulado na Ação de  Indenização  por  Danos  Materiais,  Morais  e

Estéticos  proposta em face  de  MANOEL JOSÉ DA SILVA,  uma vez  que  o

acidente foi causado por um terceiro.

Em suas razões, fls. 167/170, os Apelantes requerem a reforma

da Sentença para que o pedido autoral seja julgado procedente, no tocante à

ocorrência  dos  danos  decorrentes  do  acidente  de  trânsito  por  parte  do

Apelado. 

Contrarrazões, fls. 175/182, pela manutenção do decisum. 

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls. 188/189).

É o relatório. 

VOTO

Extrai-se dos autos que, no dia 25 de dezembro de 2010, o

Autor,  Edilson  Guedes  Teotônio,  genitor  dos  ora  Apelantes/herdeiros

habilitados,  foi  vítima  de  acidente  de  trânsito,  sofrendo  diversos  ferimentos

graves, vindo a óbito no decorrer da demanda. 

O Promovente sustentou que houve um acordo verbal com o

Promovido, que se comprometeu a pagar, semanalmente, R$ 45,00 (quarenta

e  cinco  reais).  No  entanto,  após  entregar  a  Certidão  de  Ocorrência  nº

1382/2011 (fl. 23) ao Demandado, este deixou de cumprir a avença.
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Requereu,  ao  final,  uma  indenização  por  danos  morais  no

importe  de  R$  150.000,00  (cento  e  cinquenta  mil  reais),  bem  como  ao

pagamento de 01 (um) salário mínimo a título de dano material.

Na peça Contestatória,  o Demandado afirmou que não foi  o

causador  do  sinistro,  relatando  que  se  envolveu  no  acidente  inicialmente

provocado por um veículo (VW/CROSS FOX, placas KFX 3971),  e,  após a

colisão, veio o abalroamento com o Autor, que trafegava de bicicleta dentro da

Rodovia  PB  075,  conforme  Boletim  de  Acidente  de  Trânsito  às  fls.  21/22.

Aduziu  que  o  acordo  firmado  entre  eles  realmente  é  inconteste,  porém  a

contribuição de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) seria até a concessão do

benefício previdenciário (recibos às fls. 50/67).

Pois bem.

Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  decorrente  de

acidente de trânsito, impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos

envolvidos,  a  qual  necessita  advir  de  um  agir  culposo,  evidenciado  pelas

modalidades de imperícia, imprudência ou negligência. Outrossim, necessário

que  entre  o  ato  culposo  praticado  e  o  dano  experimentado  haja  nexo  de

causalidade, consoante se extrai do disposto nos arts. 186 e 927 do Código

Civil brasileiro.

Da análise das provas dos autos, em especial do Boletim de

Acidente de Trânsito de fls. 21/22, tem-se que:

O condutor V2 (Promovido) ao ser colidido pelo condutor
V1  (Luiz  Bezerra  dos  Santos),  perdeu  o  controle  e
chocou-se  com  o  V3  (bicicleta  do  Autor)  que  estava
parado no acostamento da rodovia.

Nesse  passo,  conforme  o  BAT,  realizado  no  momento  do

acidente, verifica-se que a culpa pelo abalroamento foi exclusiva do condutor

V1, Luiz Bezerra dos Santos, que mudou, subitamente, de faixa ou direção e,

por ser o Boletim de Ocorrência lavrado por uma autoridade policial com base
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nas declarações dos motoristas e nas informações coletadas  in loco,  possui

presunção de veracidade dos fatos nele descritos.

Com efeito, quanto ao valor dessa prova, oportuno ressaltar a

lição de Carlos Roberto Gonçalves (Responsabilidade Civil.  10ª ed.  São Paulo:

Saraiva, 2008, p. 871): 

“A jurisprudência tem proclamado, reiteradamente, que o
boletim de ocorrência, por ser elaborado por agente da
autoridade,  goza  da  presunção  de  veracidade  do  que
nele contém”.

Contudo, essa presunção não é absoluta, mas relativa, isto é,

juris  tantum. Cede  lugar,  pois,  quando  informada  por  outros  elementos

constantes dos autos, o que não se verificou.

Assim, a conclusão tomada pelo agente supracitado reveste-se

de veracidade, uma vez que teve por base a posição dos veículos, bem como

os vestígios do acidente, como marcas de frenagem, vidros etc, levando ainda

em consideração as testemunhas presentes no momento do sinistro.

Sobre o tema, o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro é

expresso ao determinar:

“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.”

Destarte,  das  provas  produzidas  nos  autos,  tenho  que  não

restou comprovado o agir culposo do Promovido para a causação do evento.

Com efeito, não há no processo qualquer elemento de prova que demonstre

que  este  tenha  agido  com  imprudência,  negligência  ou  imperícia  para  a

ocorrência do acidente.

Nesse sentido:

RECURSO.   APELAÇÃO   CÍVEL.   ACIDENTE   DE
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TRANSITO   ENTRE   VEÍCULO  AUTOMOTOR  E
MOTOCICLETA. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
Ação  objetivando  a  reparação  de  danos  materiais  em
razão  de  acidente  envolvendo  veículos  automotores.
Culpa  do  demandado  não  comprovada.  Prova
testemunhal  contraditória  e  que  não  serviu  para
corroborar a alegação autoral. Improcedência. Sentença
reformada.  Recurso de apelação  integralmente  provido
para   julgar   a   ação   improcedente,   ajustadas   as
verbas   sucumbenciais.   (TJSP;   APL   0000004-
80.2012.8.26.0660;  Ac.  8845216;  Viradouro;  Vigésima
Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marcondes
D' Ângelo; Julg. 24/09/2015; DJESP 08/10/2015).

APELAÇÃO   CIVEL.   ACIDENTE   DE   TRANSITO.
ATROPELAMENTO   EM   RODOVIA.  MORTE.  I  -  ato
ilícito  não  caracterizado.  Evento  causado  por  culpa
exclusiva da vítima. Ausente o dever de indenizar. Para a
caracterização da responsabilidade civil  e  do dever  de
indenizar deve restar caracterizado o ato ilícito, o dano
causado a vítima e o nexo de causalidade entre ambos,
por forca dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil.
Se não ha comprovação do liame subjetivo revelador de
direta associação entre o agir do motorista e o resultado
(morte da vítima), não se extrai, de  forma  convincente,
a  obrigação  de  indenizar.  [...]  (TJGO;  AC  0017260-
47.2003.8.09.0006;  Anápolis;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto
França; DJGO 21/11/2013; Pág. 143).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
ACIDENTE   DE   TRANSITO.  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS. CULPA. AUSENCIA DE PROVAS. ART. 333, I,
DO  CPC.  DEVER  DE  INDENIZAR.  INEXISTENCIA.  I.
Para  a  configuração  da  responsabilidade  civil,  é
imprescindível  a  demonstração  do  ato  ilícito,  do  dano
efetivo e do nexo de causalidade entre tais elementos. II.
Ao autor da ação incumbe fazer prova acerca dos fatos
alegados como fundamento do invocado direito, sob pena
de  não  obter  a  tutela  jurisdicional  pretendida.  III.  Não
comprovada  a  culpa  do  Réu  no  acidente  noticiado  na
inicial, a improcedência do pedido indenizatório é medida
que se impõe. (TJMG;  APCV  1.0024.05.656986-6/001;
Rel.   Des.   Leite  Praça;   Julg.   24/01/2013;   DJEMG
01/02/2013)

Logo,  deve  ser  mantida  a  Sentença  recorrida  que  não

reconheceu a responsabilidade do Demandado pelo acidente.

Por  esses  fundamentos,  DESPROVEJO  O  RECURSO

APELATÓRIO,  mantendo  a  Sentença  de  primeiro  grau  em  todos  os  seus

termos.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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