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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
0010554-20.2012.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é 
apelante/apelado CELSO BUENO (JUSTIÇA GRATUITA), é 
apelado/apelante RODRIGO EGILIO ASSALIN (JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"Deram provimento em parte ao recurso do autor e negaram 
provimento ao recurso do réu. V.U.", de conformidade com o voto do 
Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. 
Desembargadores SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 0010554-20.2012.8.26.0019

Apelante/Apelado: Celso Bueno 
Apelado/Apelante: Rodrigo Egilio Assalin

Comarca: Americana

Voto nº 13207

APELAÇÃO. Ação de indenização por acidente de 
transito. Réu que atropelou o autor em alça de acesso a 
rodovia. Culpa concorrente reconhecida pela sentença. 
Afirmação do autor, de que estava no gramado, distante da 
rodovia, que não se sustenta, diante do conjunto probatório. 
Croqui e prova testemunhal que revelam ter ocorrido o 
atropelamento na alça de acesso. Condutor do veículo que 
não dirigia com a cautela e atenção indispensáveis. Autor 
situado em local inadequado a pedestres. Culpa concorrente 
mantida. Autor que sustenta redução da capacidade 
laborativa. Recebimento de auxilio doença durante alguns 
meses após o acidente. Suspensão do benefício pela 
cessação da incapacidade laborativa. Ausência de 
realização de prova pericial. Redução da capacidade não 
comprovada, ônus que incumbia ao autor, nos termos do 
artigo 333, I, do CPC/1973. Pensionamento durante o 
período em que ele permaneceu afastado de suas atividades 
laborais. Cabimento. Recebimento de benefício 
previdenciário que não afasta o direito à pensão como 
indenização por ato ilícito. Natureza jurídica distinta. Juros 
a contar da citação. Correção monetária a contar de cada 
mês devido. Apelação do autor provida apenas para tal fim. 
Sentença reformada em parte, mantida a distribuição do 
ônus da sucumbência. Apelação do autor parcialmente 
provida. Apelação do réu não provida. 

Vistos. 

Trata-se de recursos de apelação interpostos da r. 

sentença de fls. 174/176, que julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial, nos seguintes termos: “Posto isso, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nesta ação, e, 

consequentemente, declaro resolvido o mérito do processo, nos termos 

do disposto no artigo 269, I, do CPC, para o fim de: a) condenar o 
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requerido ao pagamento de indenização por dano material no valor de 

R$ 165,00, corrigidos monetariamente pelos índices do TJSP, a partir 

do desembolso (fls. 31) e com juros de mora também a partir do 

desembolso; b) condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 

31.520,00 (trinta e um mil quinhentos e vinte reais) a título de danos 

morais, com incidência de correção a partir desta sentença e juros de 

mora a partir do evento danoso. Em razão da sucumbência recíproca, 

cada parte arcará com os honorários dos respectivos patronos, e as 

despesas processuais serão repartidas igualitariamente, observada a 

gratuidade deferida.”

Autor e réu apelam.

O autor sustenta, em sua apelação (fls. 179/187), em 

síntese, que: não está caracterizada a culpa concorrente; o réu foi o 

único responsável pelo acidente, pois não atendeu ao disposto nos 

artigos 28 e 29 do CTB, que determinam atenção e domínio do 

veículo, e a responsabilidade dos veículos de maior porte pelos 

menores e de todos eles pelos pedestres; o próprio réu declarou que 

pôde ver o autor ao lado de uma placa de trânsito, no gramado que 

margeia a via, segundos antes do atropelamento; no momento dos 

fatos, o condutor afirmou que estava atento ao fluxo da rodovia que 

pretendia adentrar, descuidando-se do que estava à direita, onde ele, 

autor, se localizava; diariamente aguardava ali, junto a outras 

pessoas, a condução para o trabalho, fato confirmado pela prova 

testemunhal; quanto à redução da capacidade laborativa, pensão 

mensal e lucros cessantes, salienta haver sofrido grave lesão, 

conforme comunicado de acidente de trabalho constante dos autos; 

permaneceu aproximadamente 7 (sete) meses afastado do trabalho, 

fazendo uso de muletas e recebendo auxílio previdenciário, conforme 

documentos de fls. 134/140; ainda sente dificuldades para 

caminhar, permanecer de pé e realizar atividade física que exija 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

Apelação nº 0010554-20.2012.8.26.0019 - Americana - Voto nº13207  - p.4/10

exercício da perna esquerda; sente constantes dores e choque no pé 

e não mais consegue carregar peso; era registrado como ajudante de 

encanador, porém, na prática, realizava serviços gerais e pesados, 

carregando peças, o que não mais consegue desempenhar; cabe a 

pensão mensal e os lucros cessantes; incide, ainda, o artigo 950 do 

Código Civil; o recebimento de auxílio acidente não exclui o direito a 

pensão, pois o benefício previdenciário não afasta a responsabilidade 

civil do causador dos danos e tais verbas têm natureza distinta. Pede 

a reforma da sentença.

O réu também apela (fls. 189/195), e sustenta, em 

síntese, que: a r. sentença é confusa e seu dispositivo não condiz 

com a fundamentação; o autor não estava aguardando no 

acostamento da rodovia Anhanguera, mas sim na alça de acesso 

para a rodovia, pois não existe acostamento ali; a culpa é exclusiva 

do autor, pois estava em local absolutamente indevido, em via de 

tráfego intenso, com velocidade de 100 km/h, em ponto de entrada e 

saída de veículos da rodovia Anhanguera; os danos suportados pelo 

autor decorreram de sua própria culpa; ele já recebeu o seguro 

DPVAT. Pede a reforma da sentença, atribuindo-se exclusivamente 

ao autor a responsabilidade pelo acidente, atribuindo-se a ele o ônus 

da sucumbência, uma vez que a gratuidade constitui benefício 

provisório, passível de contraprova.  

Recursos regularmente processados, sem preparo o do 

autor e o do réu em razão da gratuidade a ambos concedida, com 

resposta do autor (fls. 205/210). 

É o relatório.  

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente 

de transito ocorrido em 1º/07/2011, com o atropelamento do autor 
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pelo veículo conduzido pelo réu. Quanto à culpa, os recursos serão 

analisados conjuntamente. 

Conforme boletim de ocorrência de fls. 17/18, o 

acidente ocorreu as 07h20, constando nele as seguintes declarações 

(fls. 18, verso): “2. Alegou o condutor 1 que acessava a rodovia e, ao 

observar o seu retrovisor para poder adentrar a faixa de rolamento 

repentinamente sentiu o impacto em seu veículo de imediato parou 

para ver o que seria e verificou que se tratava da vitima 01 ao solo. 

2.1. Alegou o pedestre e vítima 01 que aguardava no acostamento o 

transporte para ir ao trabalho.” 

Conforme se constata do conjunto probatório, ou seja, 

croqui constante do boletim de ocorrência, fotos do local do acidente 

e depoimentos colhidos, no momento dos fatos o autor não estava 

localizado no acostamento da rodovia, mas sim, em alça de acesso, 

onde foi atingido pelo veículo do réu. Ainda que estivesse sobre o 

gramado momentos antes do acidente, ele foi colhido pelo veículo 

quando estava sobre a pista de acesso à rodovia. 

De outro lado, é certo que o autor atropelou pessoa 

que estava à frente de seu veículo, que ele confirma não ter 

visualizado, conforme declara em seu depoimento pessoal, 

caracterizada evidente ofensa aos artigos 28 e 29 do CTB, evidente a 

falha no dever de atenção de cautela na condução de seu veículo. 

Neste aspecto, a sentença não comporta modificação, 

configurada responsabilidade das duas partes pela ocorrência do 

atropelamento, como reconhecido pela sentença. 

Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir: 

Acidente de trânsito - Ação indenizatória por danos 

materiais e morais - Culpa concorrente, do falecido autor 
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da ação, que atravessou a rua em local inadequado, e da 

ré, que estava em velocidade excessiva e não viu a vítima a 

tempo de evitar o acidente. - O arbitramento da 

indenização moral deve considerar a real finalidade do 

reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a 

de servir de desestímulo, ou de inibição, para que se 

abstenha o lesante de novas práticas do gênero. Em 

contrapartida, a reparação não deve gerar o 

enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza 

compensatória - Indenização reduzida, mantido o termo 

inicial dos juros e da correção monetária fixado pela 

sentença, na ausência de recurso das partes - Divisão dos 

ônus da sucumbência - Apelo da ré provido em parte; não 

provido o recurso dos autores.(TJSP;  Apelação 

0003506-10.2012.8.26.0116; Relator (a): Silvia Rocha; 

Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro de 

Campos do Jordão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 

07/02/2018; Data de Registro: 07/02/2018)

Fica, assim, mantida a sentença quanto ao 

reconhecimento da culpa concorrente, não provido o recurso do réu.

Quanto aos danos, o autor pede o reconhecimento da 

redução da capacidade laborativa, pensão mensal e lucros cessantes. 

Quanto à redução da capacidade laborativa, a 

sentença assim dispôs: 

“O ofício encartado a fls. 134 descreve que o autor recebeu 

benefício até a data de 01/02/2012 e, a partir de então, 

teve uma série de pedidos indeferidos, eis que não 

constatada a incapacidade laborativa. Não foi produzida 

prova quanto à existência atual de incapacidade laborativa, 
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parcial ou total, devendo prevalecer a conclusão do órgão 

administrativo que, sabidamente, pauta-se em critérios 

técnicos e avaliativos, envolvendo perícias. Portanto, 

improcedente o pedido de lucros cessantes.” 

O autor apresentou o CAT (comunicado de acidente de 

trabalho) a fls. 22, que atesta ter permanecido afastado de sua 

atividade laboral por 90 (noventa) dias, a contar de 01.07.2011. 

O autor recebeu benefício previdenciário de auxílio 

doença no período de 16.07.2011 a 01.02.2012 (fls. 134). No referido 

documento, o INSS esclareceu que o último pedido de prorrogação 

do benefício foi indeferido, assim como o pedido de reconsideração 

(fls. 24), além de outro pedido inicial, também indeferido.

Após o referido ofício do INSS, ausente qualquer 

impugnação por parte do autor ou requerimento de produção de 

outras provas, foi declarada encerrada a instrução (fls. 147).  

Assim sendo, conclui-se que o autor não logrou se 

desincumbir a contento do ônus probatório que lhe impingia o artigo 

333, inciso I, do CPC/73, reiterado pelo artigo 373, inciso I, do 

CPC/15, mantendo-se a improcedência do pedido quanto ao 

reconhecimento da redução da capacidade laborativa. 

Contudo, apesar de não caracterizada a incapacidade 

laborativa de ordem permanente, o fato de o autor haver 

permanecido afastado de sua atividade laboral, recebendo benefício 

previdenciário do INSS, não afasta o direito ao recebimento de 

pensão no período do afastamento, de 01.07.2011, data do acidente, 

a 01.02.2012, data de cessação do benefício previdenciário, quando, 

pressupõe-se, estivesse o autor em condições de retomar suas 

atividades laborais.  
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O recebimento de benefício previdenciário não afasta o 

direito ao pensionamento em razão do afastamento das atividades 

laborais, dada a natureza distinta entre beneficio previdenciário e 

pensão. A indenização por dano derivado de ato ilícito é 

independente da indenização previdenciária, possuindo fundamentos 

distintos, possível a cumulação. Confira-se a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça: recurso especial nº 17.738-SP, relator 

Min. Ruy Rosado de Aguiar; recurso especial 35.120-4/RS, relator 

Min. Waldemar Zveiter; recurso especial nº 10.513-SP, relator Min. 

Athos Carneiro.

Nesse sentido, o julgado proferido pelo 29ª Câmara de 

Direito Privado deste Tribunal: 

Reparação de Danos havidos em Acidente de Trânsito  

Recursos da litisdenunciada e adesivo, do autor  O 

cruzamento de via preferencial, dotado de sinalização de 

parada obrigatória, é manobra que envolve riscos. Bem por 

isso, o condutor que trafega por via secundária, deve, antes 

de cruzar a via preferencial, assegurar-se de que pode 

efetuar a manobra em segurança, sem perigo para os 

demais usuários. Outrossim, a sinalização de PARE impõe 

aos motoristas a real detenção de seus veículos, e não 

paralisação simbólica. O retorno à marcha só deve ocorrer 

quando o tráfego pela via preferencial o permitir, isto é, 

quando inexistir trânsito preferencial de outros veículos  

A análise do conjunto probatório carreado aos autos dá 

conta, em linha de desdobramento causal, que o preposto 

da ré foi responsável pelo acidente, ao ingressar em via 

preferencial em momento inoportuno e interceptar a 

trajetória do autor  Todavia, também restou demonstrado 

nos autos que o autor foi imprudente ao conduzir seu 

veículo acima da velocidade permitida, circunstância que 
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também foi decisiva para que ocorresse o sinistro, na 

medida em que haveria maiores chances de frenagem 

exitosa, caso estivesse dentro do limite indicado para 

aquele trecho da pista  Concorrência de causas (culpa 

concorrente), na medida em que a conduta do autor e do 

preposto da ré foram preponderantes para a ocorrência do 

acidente  Dever da empresa ré em indenizar, ex vi do que 

dispõem os arts. 186 e 927, do Código Civil, porém, não em 

sua totalidade  Inteligência do art. 945 do CC  

Indenização por redução da capacidade laborativa  Em 

virtude de peculiaridades da atividade laboral desenvolvida 

pelo suplicante (pedreiro), em que prepondera o emprego 

de força, movimentação de tronco e dos membros 

superiores, afigura-se adequada a redução da pensão à 

fração de 1/2 do salário mínimo  Possibilidade de 

cumulação do benefício previdenciário com pensão 

decorrente de ato ilícito, em razão da natureza distinta 

dos dois institutos  Precedentes  Em se tratando de 

responsabilidade extracontratual, "Os juros de mora fluem 

a partir do evento danoso" (Súmula 54 do C. STJ) e a 

correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo 

(Súmula 43 do C. STJ)  Dano moral puro, cuja 

comprovação é dispensável em razão da própria situação 

evidenciada nos autos  Majoração da indenização por 

danos morais  Possibilidade  Extenso tempo de 

reabilitação e incapacidade parcial e permanente, sem 

possibilidade de reparação cirúrgica. Indenização majorada 

para o valor equivalente a 30 salários mínimos  Os 

honorários advocatícios contratuais, decorrentes de 

contrato estritamente particular, não podem ser 

ressarcidos pela parte sucumbente, visto que esta não 

participou da avença que os estabeleceu  Recursos 

parcialmente providos.  (TJSP;  Apelação 
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0001666-53.2011.8.26.0486; Relator (a): Neto Barbosa 

Ferreira; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; 

Foro de Quatá - Vara Única; Data do Julgamento: 

13/12/2017; Data de Registro: 13/12/2017)

Considerando-se que o salário do autor em outubro de 

2010 correspondia a R$ 800,00 mensais, conforme cópia da carteira 

profissional (fls. 21), fica o réu condenado ao pagamento de 50% da 

referida quantia, de 01.07.2012 a 01.02.2012, a ser corrigida 

mensalmente, com juros a partir da citação.

O réu afirma que o autor recebeu indenização 

proveniente do seguro obrigatório DPVAT; todavia, tal fato não está 

demonstrado, o que impede qualquer abatimento.

Desta feita, fica mantido o reconhecimento da culpa 

concorrente entre as partes, mantida a indenização por danos 

morais, não objeto dos recursos, mantido, ainda, o não 

reconhecimento da incapacidade laborativa do autor, negado o 

pedido da pensionamento definitivo, deferido, apenas, o pagamento 

de pensão durante o período em que ele permaneceu afastado de 

suas atividades laborais, em quantia correspondente a metade do 

salário percebido pelo autor. 

Apesar do provimento em parte da apelação do autor, 

fica mantido o reconhecimento da sucumbência recíproca, 

cumprindo a cada parte arcar com os honorários de seu patrono, 

repartidas as despesas processuais, observada, porém, a gratuidade 

da justiça a ambas as partes.

Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso 

de autor e nego provimento ao recurso do réu. 

Carlos Dias Motta

Relator
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