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ACÓRDÃO 

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  de 

 Apelação  Cível  nº 1001452-15.2017.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, 

em que é parte recorrente -------- Justiça Gratuita, é a parte recorrida --------. 

ACORDAM, em sessão da 10ª Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte 

decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U. Compareceu para sustentação oral a Dra. 

Lara Vieira de Melo (OAB/SP 454.225)., de conformidade com o voto do relator, que 

integra este acórdão. 

O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS 

SALETTI (Presidente) E J.B. PAULA LIMA. 

São Paulo, 7 de dezembro de 2021. 

JAIR DE SOUZA 

Relator 

Assinatura Eletrônica 

Voto nº: 10087 

Apelação nº: 1001452-15.2017.8.26.0137 

Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado 

Comarca de origem: Cerquilho 

Foro de origem: Foro de Cerquilho 

Vara de origem: Vara Única 

Juiz(a) de origem: Guilherme de Paula Nascente Nunes 

Recorrente: -------- Justiça Gratuita 

Recorrido(a): -------- 

APELAÇÃO. Erro médico. Pedido de indenização por danos 

materiais e morais c/c pensão vitalícia. Insurgência contra r. 

sentença que julgou improcedentes os pedidos. Alegada 

necessidade de anulação da r. sentença pra realização de nova 

perícia, tendo em vista que a anterior não indicou a existência de 
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erro médico, conforme laudo do assistente da autora. 

Descabimento. Ausência de impugnação da nomeação do perito, 

bem como indicação do assistente técnico no prazo determinado. 

Impugnação somente após a confecção do laudo com conclusão 

diversa da pretendida. Laudo pericial detalhado e bem 

fundamentado. Ausência de vício que justifique a designação de 

nova perícia.  
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO 

DESPROVIDO. 

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls. 

541/544, que julgou improcedentes os pedidos da parte então autora, consistentes em 

síntese na condenação da requerida, em virtude de erro médico, i) indenização por dano 

material e moral; ii) fixação de pensão vitalícia. 

R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir: 
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" Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, 

resolvo o mérito e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial. Em decorrência da sucumbência, as custas 

e despesas processuais devem ser suportadas pela parte autora, 

que fica condenada, ainda, a pagar honorários de sucumbência no 

importe de 10% sobre o valor atualizado da causa. P.R.I." 

  

No presente instante, inconformada, a parte recorrente pugna pela  

anulação da r. sentença, a fim de que seja realizada nova perícia com outro médico, tendo 

em vista que: i) o laudo pericial foi impugnado pela recorrente; ii) o assistente da defesa, 

médico especialista e renomado, discordou do laudo realizado, uma vez que houve erro 

médico que justifique os pedidos e o perito afirmou a sua inexistência; iii) o perito não se 
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pronunciou quanto às informações do assistente da recorrente; iv) foi indeferida a 

realização de nova perícia; v) é necessário que outro médico analise ambos os laudos e 

informe quem está com a razão; vi) trata-se de questão relevante que justificaria maior 

prudência antes da prolação da sentença. 

Recurso tempestivo e sem preparo (gratuidade judiciária - fls. 351). 

A parte recorrida apresentou contrarrazões pugnado pela manutenção da r. 

sentença, sob os seguintes fundamentos: i) a recorrente nomeou intempestivamente o seu 

assistente técnico; ii) o perito juntou laudo respondendo a todos os quesitos; iii)  
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somente após a confecção do laudo é que a recorrente impugnou a nomeação do perito 

alegando que este não era especialista e indicou seu assistente técnico, restando 

claramente demonstrada a preclusão temporal e consumativa; iv) o assistente da 

recorrente também não possui especialização na área registrada no CREMESP; v) o laudo 

do assistente deve ser desentranhado, já que não compareceu à perícia e não possui o 

condão de infirmar o laudo sem anamnese da paciente; vi) ausência de vícios técnicos no 

laudo pericial; vii) o problema alegado é um fator indesejável, porém passível de 

ocorrência e inerente ao procedimento cirúrgico; viii) trata-se de um quadro de caráter 

crônico degenerativo; ix) a recorrente tem plena capacidade para o trabalho, conforme 

laudo pericial; x) inexistência de dano estético; xi) inexistência de dano moral; xii) 

ausência de comprovação quanto aos danos materiais (fls. 568/583). 

Houve oposição ao julgamento virtual (fls. 589). 
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O recurso está formalmente em ordem.  

É o relatório.  

O recurso NÃO merece PROVIMENTO. 

A r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos  

fundamentos. 
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Pois bem. Dito isso, em que pese a argumentação da parte apelante, a r.  

sentença demonstra-se suficientemente fundamentada, aqui também adotada como razão 

de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJ/SP. 

Na Seção de Direito Privado desta Corte, o art. 252 do Regimento Interno 

do TJ/SP tem sido reiteradamente utilizado por esta Câmara, que prevê em seu texto a 

possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão recorrida, em que possui 

motivação suficiente, conforme segue: 

Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a 

ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, 

suficientemente motivada, houver de mantê-la. 
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Aliás, este dispositivo regimental tem sido aplicado para dar concretude  

à garantia constitucional da tutela jurisdicional célere, previsto no art. 5º, LXXVIII, da 

CF. 

Ademais, o C. STJ tem prestigiado este entendimento ao reconhecer a  

possibilidade da ratificação do juízo de valor firmado em sentença, transcrevendo-a em 

acórdão. (REsp n° 662.272-RS, 2ª Turma, Rel.Min. João Otávio de Noronha, j . de 

4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de 21.11.2005;  

REsp n° 592.092-AL, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j . 17.12.2004 e REsp n° 

265.534- DF, 4ª Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j de 1.12.2003). 
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Por oportuno, deve ser ressaltado o seguinte trecho da r. sentença, em  

que se demonstra suficientemente motivada acerca da desnecessidade de realização de 

nova perícia: 

“Não obstante a insurgência do autor com relação ao laudo 

pericial, este foi elaborado de forma técnica e coerente, sendo 

suficiente para o convencimento do juízo. Ademais, não há 

qualquer incongruência com os relatórios médicos apresentados. 

Portanto, embora o juiz não esteja adstrito às conclusões da 

perícia, podendo, com base no Código de Processo Civil, formar 

livremente seu convencimento, não se pode negar que o laudo 

pericial foi bem fundamentado e elaborado de forma conclusiva, 

não podendo o seu conteúdo ser desprezado pelo julgador.   

Assim, não há que se falar em realização de nova perícia, haja 
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vista que as conclusões consignadas no laudo pericial são 

suficientes para a análise da demanda, não havendo necessidade 

de novos esclarecimentos”. 

Em complemento a essa fundamentação, tem-se que após a nomeação do  

perito (fls. 449/450), a recorrente quedou-se inerte tanto para impugnar o profissional 

indicado, como para apresentar quesitos e indicar seu assistente técnico. 

Ademais, o laudo pericial foi elaborado de forma pormenorizada e  

devidamente fundamentado (fls. 475/486), não apresentando vícios que justifiquem a 

repetição da perícia por outro profissional. 
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Ressalta-se também que foi apresentado laudo complementar em que  

foram respondidos os quesitos posteriormente apresentados pela recorrente (fls. 522/533). 

Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO, mantendo-se a  

r. sentença pelos seus próprios fundamentos e pelos ora acrescentados. 

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, cabível a sua  

majoração, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional realizado 

em grau recursal. 

Em sentença, os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor  
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da causa, e pelo presente ficam majorados a 12% deste referencial, observada a gratuidade 

judiciária.  

Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.  

JAIR DE SOUZA 

Relator 

(assinatura eletrônica) 
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