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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1003960-72.2016.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em 
que é apelante SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 
SEGURO DPVAT S/A, é apelado MAICON DONIZETI DOS SANTOS 
(JUSTIÇA GRATUITA).

ACORDAM, em 29ª Câmara de Direito Privado do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: 
"Deram provimento ao recurso. 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 NETO BARBOSA 
FERREIRA.

São Paulo, 20 de junho de 2018.

CARLOS DIAS MOTTA

RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelação nº 1003960-72.2016.8.26.0361

Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 
S.A. 
Apelado: Maicon Donizeti dos Santos

Comarca: Mogi das Cruzes

Voto nº 13427

Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório 
DPVAT. Sentença de homologação da desistência. Apelo 
da ré. 
Preliminar de nulidade processual por violação ao 
disposto no art. 1.022 do CPC/15. Rejeição. Ausência de 
prejuízo à apelante, na medida em que a matéria arguida 
nos embargos de declaração foi reiterada no presente 
recurso de apelação e será apreciada com incidência do 
efeito substitutivo recursal.
Nulidade processual por violação ao disposto no art. 
485, § 4º, do CPC/15 reconhecida. Ausência de intimação 
da apelante para manifestação quanto à concordância com a 
desistência postulada. Vício insanável. Precedentes 
jurisprudenciais. Sentença anulada. 
Hipótese de julgamento imediato do mérito (art. 1.013, § 
3º, inciso I, do CPC/15).
Mérito. Deferida a produção de prova pericial, o apelado 
não foi encontrado pelo Oficial de Justiça para intimação 
pessoal da data agendada para a realização do exame. 
Comparecimento que constitui ato personalíssimo da parte. 
Advogado que tampouco obteve sucesso em contatar o 
apelado. Paradeiro desconhecido. Instrumento de mandato 
que confere ao outorgado poderes para desistir da ação. 
Manifesto desinteresse na instrução probatória do feito que 
autoriza o decreto judicial de preclusão da prova pericial. 
Precedentes jurisprudenciais. Apelado que não se 
desincumbiu, no momento oportuno, de demonstrar o grau 
da invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito 
(art. 373, inciso I, do CPC/15 e súmula 474 do C. STJ). 
Indenização indevida. 
Sucumbência do apelado, a quem caberá arcar com as 
custas e despesas processuais, bem assim com os 
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante, 
arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), com correção 
monetária a contar da data deste julgamento, com base no 
art. 20, § 4º, do CPC/73, e no art. 85, § 2º, do CPC/15, 
observada a gratuidade da vencida.
Apelação provida.
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Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., contra a r. 

sentença de fls. 264, integrada pelos embargos de declaração 

rejeitados de fls. 274/275, cujo relatório é adotado, que homologou a 

desistência formulada nos autos da ação de cobrança de diferença 

de seguro obrigatório DPVAT movida por Maicon Donizeti dos 

Santos, fazendo-o nos seguintes termos: “Ante o exposto, defiro o 

pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 

485, inciso VIII, do CPC. Sucumbente a parte autora, arcará com as 

despesas processuais, arbitrados honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, observado o exposto no art. 12 da Lei nº 1060/50”.

Apela a ré (fls. 278/289), suscitando, 

preliminarmente, a nulidade do feito por violação do disposto no 

artigo 1.022 do CPC/15. No mérito, sustenta, em síntese, que: não 

foi intimada para manifestar se concordava com a desistência da 

ação; houve violação ao disposto no art. 485, § 4º, do CPC/15; a r. 

sentença recorrida deve ser anulada; não concorda com a 

desistência da ação, pois tem interesse no julgamento de 

improcedência da demanda; houve, ainda, violação ao amplo 

contraditório.

O recurso foi regularmente processado, sem 

apresentação de resposta (fls. 294).

É o relatório. 

Decido:
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Preliminarmente, cumpre afastar a arguição de 

nulidade processual por violação ao disposto no artigo 1.022 do 

CPC/15, ausente prejuízo à apelante, na medida em que a matéria 

arguida nos embargos de declaração (fls. 267/272) foi reiterada no 

presente recurso de apelação e será apreciada com incidência do 

efeito substitutivo recursal. 

Ainda preliminarmente, impende reconhecer a 

existência de nulidade processual por violação ao disposto no art. 

485, § 4º, do CPC/15, vez que não houve intimação da apelante para 

manifestação quanto à concordância com a desistência postulada 

(fls. 263). Trata-se, à toda evidência, de vício insanável que enseja a 

anulação da r. sentença proferida. 

Nesse sentido, confira-se:

Obrigação de fazer. Questões condominiais. Ação com o 
intuito de compelir os condôminos réus a retirar símbolo 
religioso instalado no batente da porta de entrada do 
apartamento. R. sentença que julgou extinto o processo, 
sem apreciação do mérito, nos moldes do art. 485, VIII, do 
CPC. Apelo só do condômino réu. Homologação da 
desistência oferecida pelo autor em detrimento de 
contrariedade manifestada pelo réu. Inadmissibilidade. 
Afronta ao disposto no art. 485, § 4º, do CPC. Sentença 
anulada. Fotografias colacionadas com a defesa, não 
impugnadas, que revelam que a fixação de Mezuzá junto ao 
batente da porta de entrada do apartamento não está 
contida nas vedações às alterações de fachada interna dos 
condomínios. Aplicando-se o disposto no art. 1.013, § 3º, 
do CPC, dá-se provimento ao apelo do demandado, e isso a 
fim de julgar improcedente a ação contra ele ajuizada.  

(TJSP; Apelação 1007226-90.2015.8.26.0009; Relator: 
Campos Petroni; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2ª Vara Cível; 
Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 
01/11/2017)
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Apelação. Embargos à execução. Despesas condominiais. 
Pedido de desistência, após oferecimento de embargos. 
Necessidade de concordância do devedor. Art. 485, §4º, 
NCPC. Ausência de intimação. Sentença anulada. Recurso 
provido. 

(TJSP; Apelação 1013768-93.2016.8.26.0590; Relator: 
Bonilha Filho; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de São Vicente - 3ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 22/06/2017; Data de Registro: 23/06/2017) 

APELAÇÃO  DIREITO TRIBUTÁRIO  EXECUÇÃO 
FISCAL  DESISTENCIA  AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO 
DO EXECUTADO PARA ANUÊNCIA  Desistência da 
execução após apresentação de exceção de pré-
executividade  Homologação da desistência, antes de se 
oportunizar ao executado manifestação acerca do pedido  
Nulidade configurada  Ausência de intimação do 
executado  A desistência é instituto processual que 
possibilita ao autor a extinção do processo, sem a 
resolução do mérito, até a prolação da sentença, sendo 
certo que, após a citação, a desistência fica condicionada à 
anuência do requerido  Vício insanável  Sentença 
anulada  Recurso provido.  

(TJSP; Apelação 3001877-24.2013.8.26.0565; Relator: 
Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito 
Público; Foro de São Caetano do Sul - SAF - Serviço de 
Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 13/06/2017; Data de 
Registro: 14/06/2017) 

Recurso de apelação interposto pelo INSS conhecido, nos 
termos do art. 1007, par. 1º do CPC/2015. Sentença que 
extinguiu o feito nos termos do art. 267, inciso VIII do 
CPC/1973. Ausência de intimação do INSS para 
manifestação sobre o pedido de desistência feito pela 
autora. Vício insanável. Sentença afastada para 
prosseguimento do feito até seus ulteriores termos. 
Recurso provido. 

(TJSP; Apelação 0700456-31.2012.8.26.0666; Relator: 
Marcos de Lima Porta; Órgão Julgador: 16ª Câmara de 
Direito Público; Foro de Artur Nogueira - Vara Única; Data 
do Julgamento: 09/05/2017; Data de Registro: 
11/05/2017)
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APELAÇÃO CÍVEL  Reintegração de posse  Escola  
Desocupação voluntária  Pedido de desistência da ação, 
após contestação  Necessidade de aplicação do § 4º, VIII, 
do art. 485, do CPC - Intimação do autor para manifestar a 
sua concordância  Sentença anulada, de ofício. 

(TJSP; Apelação 1018919-49.2015.8.26.0566; Relator: 
Moreira de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito 
Público; Foro de São Carlos - Vara da Fazenda Pública; 
Data do Julgamento: 06/02/2017; Data de Registro: 
06/02/2017)

Neste contexto, incumbe passar ao julgamento 

imediato do mérito, nos temos do art. 1.013, § 3º, inciso I, do 

CPC/15.

Pois bem, compulsando os autos, verifica-se que, 

saneado o feito, foi deferida a produção de prova pericial (fls. 

249/251). Ocorre que o apelado não foi encontrado pelo Oficial de 

Justiça para intimação pessoal da data agendada para a realização 

do exame (fls. 259)

Realmente, é cediço que o comparecimento para 

submissão a exame pericial constitui ato a ser praticado pela própria 

parte, e não por seu advogado, que tampouco obteve sucesso em 

contatar o apelado, cujo paradeiro é desconhecido.

Anote-se, por oportuno, que o instrumento de 

mandato de fls. 07 confere ao outorgado poderes para desistir da 

ação, legitimando o ato praticado na petição de fls. 263.

Destarte, diante do manifesto desinteresse do apelado 

na instrução probatória do feito, é hipótese de decretação judicial da 

preclusão da prova pericial, nos termos do entendimento 

jurisprudencial a seguir transcrito:
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SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE 
AUTOMOBILÍSTICO - CASO DE INVALIDEZ 
PERMANENTE - INDENIZAÇÃO COM BASE NO LIMITE 
MÁXIMO DE R$ 13.500,00, DEPENDENDO DO GRAU DE 
COMPROMETIMENTO FÍSICO DO AUTOR, 
DECORRENTE DO SINISTRO -DETERMINAÇÃO DE 
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA - NÃO 
COMPARECIMENTO DO AUTOR - AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
REQUERENTE POR OFICIAL DE JUSTIÇA, QUE NÃO O 
ENCONTROU APÓS SEGUIDAS TENTATIVAS - 
PRECLUSÃO DA PROVA - AUTOR QUE NÃO SE 
DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS, NOS TERMOS DO ART. 
373, I, DO CPC - IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO 
CONFIRMADA  RECURSO NÃO PROVIDO. Devendo ser 
mensurada a indenização securitária (DPVAT) por invalidez 
permanente decorrente de acidente automobilístico em 
função do grau de incapacidade, observada a Tabela 
expedida pela SUSEP, tendo sido determinada a realização 
da prova pericial para tal fim, vê-se que, dos presentes 
autos, a ausência do autor restou injustificada na perícia 
médica determinada, fato que implica na preclusão da 
prova, e assim, na falta de comprovação da alegada 
invalidez decorrente do sinistro, cujo ônus a ele pertencia, 
a teor do disposto no art. 373, I, do novo CPC. Portanto, de 
rigor a manutenção integral da sentença, que julgou 
improcedente a ação, cujos fundamentos se adotam como 
razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno 
deste Tribunal.  

(TJSP; Apelação 1010722-83.2016.8.26.0562; Relator: 
Paulo Ayrosa; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito 
Privado; Foro de Santos - 12ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 07/12/2017; Data de Registro: 07/12/2017)

SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULO (DPVAT)- AÇÃO 
DE COBRANÇA  NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À 
PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA  INTIMAÇÃO DO 
PATRONO DA PARTE E INTIMAÇÃO PESSOAL DO 
SEGURADO PARA COMPARECIMENTO AO IMESC NA 
DATA DA PERÍCIA  CERTIDÃO NEGATIVA DO OFICIAL 
DE JUSTIÇA INFORMANDO QUE O IMÓVEL ESTA 
DESOCUPADO  ADVOGADO DO APELANTE AFIRMA 
QUE O MESMO ALTEROU SEUS DADOS CADASTRAIS 
SEM INFORMÁ-LO E QUE ESGOTOU TODAS AS 
FORMAS DE TENTATIVA DE CONTATO COM O AUTOR 
 SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA  

(TJSP; Apelação 1004781-75.2016.8.26.0038; Relator: Luiz 
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Eurico; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; 
Foro de Araras - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 
28/08/2017; Data de Registro: 30/08/2017)

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 
COBRANÇA. PROVA PERICIAL. NÃO 
COMPARECIMENTO DA AUTORA NA DATA AGENDADA. 
INTIMAÇÃO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NO ENDEREÇO 
INFORMADO NOS AUTOS. NÃO LOCALIZAÇÃO. 
SENTENÇA QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DA PROVA. 
INCONFORMISMO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE 
JUSTIFICATIVA OU EXPLICAÇÃO. RECURSO 
IMPROVIDO. Para realização de perícia médica é de rigor a 
intimação pessoal do interessado, afastada a eficácia da 
simples publicação do ato pelo órgão oficial. Trata-se de ato 
pessoal da parte, cujo comparecimento do requerente à 
perícia designada deverá ser providenciada mediante 
intimação pessoal. No caso em julgamento, foi determinada 
a intimação por oficial de justiça para comparecimento à 
data designada, mas a autora não foi encontrada no 
endereço fornecido no processo. A douta Juíza acolheu os 
pedidos formulados pelo advogado da autora na tentativa 
de encontrá-la, mas sem êxito. Afastada, assim, a situação 
de alegado cerceamento de defesa não é possível submeter 
a autora a nova perícia se desconhecido seu paradeiro. 
Ademais, em grau recursal, a autora se limitou a 
argumentar sobre a revelia e a necessidade da prova 
pericial, mas não explicou o fato de não ter sido 
encontrada no endereço informado no processo.  

(TJSP; Apelação 1007549-22.2015.8.26.0001; Relator: 
Adilson de Araujo; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito 
Privado; Foro Regional I - Santana - 1ª Vara Cível; Data do 
Julgamento: 23/05/2017; Data de Registro: 23/05/2017)

Inequívoco, portanto, que o apelado não se 

desincumbiu, no momento oportuno, de demonstrar o grau da 

invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito (art. 373, 

inciso I, do CPC/15 e súmula 474 do C. STJ).

Assim, é caso de reforma da r. sentença proferida, 

para julgar improcedente o pedido inicial. Tendo em vista a 

sucumbência do apelado, a ele caberá arcar com as custas e 
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despesas processuais, bem assim com os honorários advocatícios 

devidos ao patrono da apelante, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil 

reais), com correção monetária a contar da data deste julgamento, 

com base no art. 85, § 2º, do CPC/15, observada a gratuidade do 

vencido.

Por fim, considera-se prequestionada toda a matéria 

constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, 

com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para 

julgar improcedente a ação, condenando o apelado ao pagamento 

das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios devidos ao patrono da apelante, que arbitro em R$ 

1.000,00 (mil reais), com correção monetária a contar da data deste 

julgamento, com base no art. 85, § 2º, do CPC/15, observada a 

gratuidade do vencido. 

Carlos Dias Motta

Relator
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