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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
4000448-48.2013.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante GENILSON DE 
LIMA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CENTAURO VIDA E 
PREVIDENCIA S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores DIMAS RUBENS 
FONSECA (Presidente sem voto), CELSO PIMENTEL E BERENICE MARCONDES 
CESAR.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Cesar Luiz de Almeida
Relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 9867
APELAÇÃO Nº 4000448-48.2013.8.26.0292
APELANTE: GENILSON DE LIMA SANTOS
APELADO: CENTAURO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
COMARCA: JACAREÍ
JUIZ(A): MAURÍCIO BRISQUE NEIVA

AÇÃO DE COBRANÇA  SEGURO OBRIGATÓRIO 
(DPVAT)  SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA  
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - LAUDO 
PERICIAL COM CONCLUSÃO NO SENTIDO DE QUE O 
AUTOR NÃO ESTÁ ACOMETIDO DE INVALIDEZ 
PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL  PROVA QUE 
MERECE INTEGRAL ACOLHIMENTO  INEXISTÊNCIA 
DO DEVER DE INDENIZAR  NECESSIDADE DE 
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA 
FORMA DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015 - SENTENÇA 
MANTIDA  RECURSO DESPROVIDO.

Trata-se de recurso de apelação (fls. 263/272) interposto 
em face da r. sentença de fls. 259/260 que, em ação de cobrança de 
indenização securitária obrigatória, julgou improcedente o pedido inicial e 
condenou o autor ao pagamento das despesas processuais e honorários 
fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.

O autor apela sustentando em preliminar a ocorrência de 
cerceamento de defesa, pois postulou a produção de nova prova pericial com 
especialista em Ortopedia, para melhor esclarecer a matéria fática travada nos 
autos, o que não foi apreciado pelo MM. Juiz a quo.

Reafirma suportar sequelas irreversíveis em razão do 
acidente, pois sente muitas dores na perna e na região lombar, com 
dificuldade para andar, subir e descer escadas.

Por isso, requer a anulação da r. sentença, com o retorno 
dos autos ao juízo a quo para realização de nova perícia ou, subsidiariamente, 
que seja condenada a apelada ao pagamento da indenização postulada na 
inicial.

Contrarrazões a fls. 276/295.
O recurso foi regularmente processado e recebido em 

ambos os efeitos (fls. 299).
Não houve oposição das partes no que diz respeito ao 

julgamento virtual.
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É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta 

acolhimento.
Ao contrário do afirmado pelo apelante, o julgamento 

antecipado do processo, sem a realização de perícia médica com especialista 
em Ortopedia, não caracterizou cerceamento de defesa, nem violação à 
garantia constitucional da ampla defesa e do devido processo legal, pois, 
como já se decidiu, “Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele 
cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Nesse 
sentido: RT 305/121”. Sic

No mesmo sentido é o pensamento do Superior Tribunal 
de Justiça, in verbis: “Tendo o magistrado elementos suficientes para o 
esclarecimento da questão, fica o mesmo autorizado a dispensar a 
produção de quaisquer outras provas, ainda que já tenha saneado o 
processo, podendo julgar antecipadamente a lide, sem que isso configure 
cerceamento de defesa” (STJ-6ª Turma, Resp 57.861-GO, rel. Min. 
Anselmo Santiago, j. 17.2.98, não conheceram, v.u., DJU 23.3.98, p. 178). 
Sic

No caso em tela, o Culto Magistrado entendeu 
desnecessária a realização nova perícia com especialista, assim como 
suficiente o conjunto probatório já colacionado aos autos, para o julgamento 
da demanda. 

Além disso, o autor não trouxe aos autos nenhum 
elemento técnico capaz de infirmar o trabalho pericial realizado pelo IMESC 
que, por isso, merece integral acolhimento.

Por isso, afasto o alegado cerceamento de defesa.
Com efeito, a Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974 

determinou, em seu artigo 3º, que o pagamento de indenização referente ao 
Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores 
(DPVAT) é devido às vítimas de acidentes automobilísticos em razão de 
morte ou invalidez permanente, total ou parcial.

O autor aduz ter sido vítima de atropelamento em 
06/11/2005, vindo a fraturar o fêmur esquerdo e a lesionar a testa, além de 
submeter-se a tratamento cirúrgico para colocação de 9 pinos no fêmur 
esquerdo.

Informa que apesar do tratamento médico a que se 
submeteu, restou com a capacidade laborativa reduzida, pois suporta sequelas 
irreversíveis, além de dificuldade para andar, e subir e descer escadas.

Ora, o laudo pericial realizado pelo IMESC (fls.213/220) 
apresentou conclusão no seguinte sentido (fls.219):
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“Diante do exposto conclui-se que o periciando não apresenta sequelas 
morfofuncionais do acidente sofrido em 06/11/2005 que se enquadre em 
situações previstas na tabela DPVAT”. Sic

Além disso, em sede de esclarecimentos e resposta aos 
quesitos apresentados pelo autor, o perito ratificou a conclusão acerca da 
ausência de invalidez permanente (fls. 230 e 242):

“8-Apresentando o autor fratura exposta de fêmur esquerdo, pode-se 
dizer que está com sua capacidade de trabalho reduzida? Resposta: 
Não”. Sic

“9- Tendo o autor realizado tratamento cirúrgico, pode-se dizer que 
evoluiu com sequelas decorrentes da lesão? Resposta: Sequela por ter 
tido a fratura, não é incapacitante”. Sic

Cabe ressaltar que o laudo pericial merece integral 
acolhimento, pois, como já asseverado, não foi infirmado por nenhum outro 
elemento técnico produzido pelas partes.

O laudo de lesão corporal de fls. 15 foi produzido em 
04/04/2013 e apenas avaliou a vítima com base na ficha de internação da 
Santa Casa de Jacareí, concluindo que o autor apresentava incapacidade para 
as ocupações habituais por mais de 30 dias, por ter “permanecido afastado até 
06/07/2016” sic. 

Contudo, não há qualquer menção a respeito de 
incapacidade permanente. Pelo contrário, o 5º quesito deste laudo aborda 
questionamento acerca de incapacidade permanente para o trabalho, 
enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, e 
a resposta foi negativa.  

Os documentos médicos apresentados pelo autor a fls. 
17/24 tampouco demonstram a invalidez defendida.

Dessa forma, inexistindo atual invalidez permanente, 
total ou parcial, decorrente do acidente de trânsito, não há que se falar em 
indenização a ser coberta pelo seguro obrigatório, sendo de rigor a 
manutenção da sentença recorrida.

Como bem-dispôs o Douto Magistrado sentenciante (fls. 
260):

“Sendo assim, como tanto o laudo de fls. 15 quanto o pericial produzido 
judicialmente (juntado em fls. 213/220 e 242/244) não atestam 
minimamente sua invalidez, de se concluir que restou afastada por 
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completo a hipótese exordial de incapacidade ou lesão permanente, o que 
impede a procedência do pedido indenizatório em discussão”. Sic

Nesse sentido, já decidiu esta 28ª Câmara de Direito 
Privado, a saber:

Não se confirmando a invalidez permanente alegada pela autora, que 
decorreria de acidente de trânsito, mantém-se o decreto de 
improcedência da demanda por indenização do seguro obrigatório. 
(Apelação nº 0025876-21.2013.8.26.0577 - Desembargador Relator 
CELSO PIMENTEL - j. 08/04/2015 - v.u.). Sic 

AÇÃO DE COBRANÇA. Seguro obrigatório de danos pessoais causados 
por veículos automotores em vias terrestres (DPVAT). Ausência de 
invalidez permanente que afasta o dever de indenizar. Recurso 
desprovido. (Apelação nº 0002231- 92.2010.8.26.0246 - Desembargador 
Relator DIMAS RUBENS FONSECA - j. 29/07/2014 - v.u.). Sic 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Prova produzida pelo IMESC no 
sentido de que o autor não é acometido de invalidez permanente, total ou 
parcial. Indenização indevida. Sentença correta. Recurso não provido. 
(Apelação n. 0125751-42.2010.8.26.0100  Desembargador Relator 
GILSON MIRANDA - j. 18/02/2014 - v.u.). Sic 

Por fim, o desprovimento do recurso torna necessária a 
majoração dos honorários advocatícios impostos ao autor para 15% do valor 
da causa, nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil de 
2015, observada a gratuidade concedida.

Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao 
recurso, mantendo a r. sentença proferida.

CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator
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