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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação nº 
1012200-57.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é 
apelante MARCEL DO NASCIMENTO FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), 
é apelado PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.

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 1012200-57.2016.8.26.0100

Apelante: Marcel do Nascimento Franco 
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais

Comarca: São Paulo

Voto nº 13428

Ação de cobrança de diferença de seguro obrigatório 
DPVAT. Sentença de improcedência. Apelo do autor. 
Preliminar de inadmissibilidade do apelo suscitada em 
contrarrazões. Não acolhimento. Patente o 
inconformismo do autor e a pretensão de reverter o 
julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de 
jurisdição. Direito de recorrer reconhecido.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. 
Publicação, na imprensa oficial, da data designada para 
realização da perícia médica, seguida da expedição de carta 
de intimação ao apelante, com a juntada do respectivo 
aviso negativo de recebimento. Não comparecimento 
noticiado pelo IMESC e não justificado pela parte. 
Decretação de preclusão da prova pericial. Impossibilidade. 
Considerando que o comparecimento ao IMESC para 
submissão a exame pericial constitui ato a ser praticado 
pelo próprio apelante, e não por seu advogado, deveria a 
intimação ter sido feita pessoalmente a ele, por meio de 
Oficial de Justiça, e não apenas ao seu advogado, através 
da imprensa oficial. Prova indispensável para que se apure 
se há, de fato, invalidez permanente e qual é o seu grau 
(Súmula 474 do C. STJ). Sentença anulada. Apelação 
provida.

 

Vistos.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcel 

do Nascimento Franco, contra a r. sentença de fls. 158/168, cujo 

relatório é adotado, que julgou improcedente a ação de cobrança de 

diferença de seguro obrigatório DPVAT proposta em face de Porto 

Seguro Companhia de Seguros Gerais, fazendo-o nos seguintes 

termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com 
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fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. O(A)(s) 

sucumbente(s) arcará(ão) com as custas e despesas processuais, bem 

como com honorários advocatícios, desde já fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º e §6º, do 

Código de Processo Civil, dada a pouca complexidade da demanda e 

do tempo decorrido, sem realização de audiência inclusive. O 

pagamento das custas e despesas processuais fica condicionado ao 

disposto no artigo 98, da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, 

tendo sido deferida a justiça gratuita”.

Apela o autor (fls. 171/177), suscitando, 

preliminarmente, a nulidade do feito por cerceamento de defesa 

decorrente do julgamento da lide sem a produção de prova pericial, 

expressamente requerida. No mérito, sustenta, em síntese, que: a 

realização de perícia médica é imprescindível; sua intimação pessoal 

resultou negativa; deveria ter sido intimado, por Oficial de Justiça, 

da data agendada para o exame pericial. 

O recurso foi regularmente processado, com 

apresentação de resposta, na qual a apelada pugnou, 

preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso face à ausência 

de impugnação específica aos fundamentos da decisão (fls. 

181/187).

É o relatório. 

Decido:

Preliminarmente, cumpre afastar a pretensão de não 

conhecimento do apelo aventada nas contrarrazões da seguradora 

ré, ao argumento de que a petição recursal não teria impugnado, 

especificamente, os fundamentos da decisão. Com efeito, inexiste 
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óbice ao conhecimento do recurso, eis que o autor se insurgiu contra 

a r. sentença proferida, evidenciando seu inconformismo e intenção 

de reverter o julgamento que lhe foi desfavorável em primeiro grau de 

jurisdição, obtendo, assim, o pagamento da indenização securitária 

que entende devido. Patente, pois, o direito de recorrer.

Ainda preliminarmente, cumpre acolher a arguição de 

nulidade do feito por cerceamento de defesa decorrente do 

julgamento da lide sem a produção de prova pericial, expressamente 

requerida.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que, 

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

128/133). Expedido ofício ao IMESC, foi agendada a data de 

11/04/2017 para a realização do exame (fls. 143). 

Ocorre que, conquanto tenha sido publicada na 

imprensa oficial a data designada para perícia no IMESC (fls. 147), o 

apelante não foi intimado, pessoalmente, acerca do agendamento. 

Com efeito, consta dos autos apenas a expedição de carta de 

intimação (fls. 145), com a juntada do respectivo aviso negativo de 

recebimento (fls. 148).  

Face, pois, ao não comparecimento noticiado pelo 

IMESC (fls. 152), e diante da ausência de justificativa plausível para 

a ausência do apelante, o MM. Juízo a quo houve por bem decretar a 

preclusão da prova pericial (fls. 162). 

Contudo, considerando que o comparecimento ao 

IMESC para submissão a exame pericial constitui ato a ser praticado 

pelo próprio apelante, e não por seu advogado, deveria a intimação 

ter sido feita pessoalmente a ele, por meio de Oficial de Justiça, e 

não apenas ao seu advogado, através da imprensa oficial. Nesse 
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sentido, confira-se:

Apelação  Acidente de trânsito - Cobrança de seguro 
obrigatório (DPVAT)  Carta de intimação da autora da 
designação de perícia recebida por terceiro - Necessidade 
de intimação pessoal, por oficial de justiça  Não 
comparecimento ao Imesc para realização do exame 
pericial - Grau de invalidez a ser apurado - Necessidade de 
prosseguir o processo - Prova Pericial. Tratando-se de ato a 
ser praticado pela própria parte e não pelo seu advogado 
(comparecimento perante ao Imesc para se submeter a 
exame pericial), a intimação deve ser feita diretamente a ela 
e não apenas ao seu advogado. Apelação provida para 
anular a sentença e prosseguir o processo.

(Apelação nº. 1003299-71.2014.8.26.0100; Relator: Lino 
Machado; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 30ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
03/08/2016; Data de registro: 05/08/2016)

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). Ação de cobrança de 
indenização por incapacidade decorrente de acidente de 
trânsito. Não comparecimento do autor ao exame médico 
agendado pelo IMESC. Intimação na pessoa de seu 
patrono. Prova considerada preclusa. Pedido de 
indenização julgado improcedente. Perícia que, no entanto, 
é necessária à solução adequada da lide. Intimação pessoal 
que é imprescindível em casos em que o ato deva ser 
praticado pela própria parte, fora do âmbito do processo. 
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

(Apelação nº. 1096024-16.2013.8.26.0100; Relatora: 
Carmen Lucia da Silva; Comarca: São Paulo; Órgão 
julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Data do 
julgamento: 21/07/2016; Data de registro: 29/07/2016)

APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). AÇÃO DE 
COBRANÇA. PROVA PERICIAL. NÃO 
COMPARECIMENTO DA AUTORA NA DATA AGENDADA. 
SENTENÇA QUE DECLAROU A PRECLUSÃO DA PROVA. 
INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO 
PESSOAL. INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE 
ATRAVÉS DO ADVOGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO 
PROVIDO PARA ESSE FIM. Em se tratando de ato 
personalíssimo a ser praticado pela parte, era de rigor sua 
intimação pessoal para comparecimento ao exame médico 
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designado pelo IMESC, não bastando a ciência da data 
endereçada unicamente aos seus patronos pela imprensa 
oficial, conforme interpretação dos arts. 238 e 431-A do 
CPC/1973, vigentes à época dos fatos. Não há fundamento 
para falar em preclusão da prova pericial, pois cabia a 
intimação pessoal da autora para a perícia, afastando a 
simples publicação do ato apenas via órgão oficial.

(Apelação nº. 1039845-28.2014.8.26.0100; Relator: 
Adilson de Araujo; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 
31ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
26/07/2016; Data de registro: 26/07/2016)

DPVAT  Cobrança de diferenças  Autor não foi intimado 
pessoalmente da data e hora da realização da perícia, mas, 
sim, apenas seu advogado, pela imprensa oficial  Decisão 
de Primeiro Grau declarou preclusa a prova e julgou 
improcedente a ação  Impossibilidade - Em se tratando a 
perícia de ato a ser praticado pela própria parte, fora do 
âmbito do processo, a intimação pessoal para 
comparecimento ao IMESC era de rigor. Em outras 
palavras, não basta a intimação do advogado do autor pela 
imprensa oficial, ex vi do que dispõe o art. 431-A, do CPC. 
Portanto, não há que se cogitar na espécie de preclusão. 
Destarte, e caracterizado o prejuízo à parte, por 
descumprimento da regra consubstanciada no art. 431-A, 
do CPC, de rigor, o decreto de nulidade da r. sentença, a 
fim de que o feito retorne ao Juízo de Origem, a fim de que 
nova perícia seja designada e o autor dela intimado 
pessoalmente. Recurso Provido, com recomendação.

(Apelação nº. 1017989-42.2013.8.26.0100; Relator: Neto 
Barbosa Ferreira; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29ª 
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 
07/10/2015; Data de registro: 07/10/2015)

Ação de cobrança - Dpvat - Autor não intimado por carta, 
para comparecer à perícia médica - Carteiro não tem fé-
pública, de modo que a intimação pessoal, por oficial de 
justiça, era necessária (art. 239 do CPC). Não tendo sido 
assim, houve cerceamento do direito do autor de provar o 
fato constitutivo do seu direito - Sentença anulada - 
Recurso provido.

(Apelação nº. 0134693-63.2010.8.26.0100; Relatora: Silvia 
Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29ª Câmara 
de Direito Privado; Data do julgamento: 11/09/2013; Data 
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de registro: 11/09/2013)

Posto isto e considerando que a realização de perícia 

médica, sob o crivo do contraditório, mostra-se indispensável para 

que se apure se há, de fato, invalidez permanente e qual é o seu 

grau, a teor do que disciplina a Súmula 474 do C. Superior Tribunal 

de Justiça, sobressai imperiosa a anulação da r. sentença proferida.

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 

anular a r. sentença proferida.

Carlos Dias Motta

Relator


