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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000952-38.2012.815.0301.
ORIGEM: 3.ª Vara da Comarca de Pombal.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Joana Darck de Assis Farias.
ADVOGADO: Jailton Chaves da Silva (OAB/PB 11.474) e Francisco da Silva Lima Neto (OAB/PB
5.767).
APELADO: Vera Cruz Seguradora S/A.
ADVOGADO: Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).

EMENTA:  COBRANÇA.  SEGURO DPVAT. NÃO COMPARECIMENTO DA
PARTE AUTORA NO DIA DESIGNADO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
OFICIAL.  AUSÊNCIA DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  GRAU  DE  INVALIDEZ.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.  SUPOSTA
NULIDADE  DA SENTENÇA POR  AUSÊNCIA DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL
PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OFICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA
COMPARECIMENTO  FRUSTRADA  POR  DUAS VEZES  CONSECUTIVAS.
NÃO  LOCALIZAÇÃO,  PELO  OFICIAL  DE  JUSTIÇA,  DO  ENDEREÇO
DECLINADO NA INICIAL.  INTIMAÇÃO DE AUDIÊNCIA PUBLICADA NO
DIÁRIO  DA JUSTIÇA.  COMPARECIMENTO  DA RÉ,  ACOMPANHADA DE
SEU  ADVOGADO,  E  DO  PATRONO  DA  AUTORA.  AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA  DA  PROMOVENTE.  EXISTÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
EXPRESSA DA APELANTE PELA DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA OFICIAL.  TESE  RECURSAL INCOMPATÍVEL COM  A VONTADE
EXPRESSAMENTE  MANIFESTADA  DURANTE  A  FASE  INSTRUTÓRIA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. É entendimento do STJ que a parte deverá ser intimada pessoalmente para a
realização de perícia por se tratar de ato personalíssimo.

2.  Havendo  manifestação  expressa  da  parte  no  sentido  de  ser  desnecessária  a
realização de prova pericial, a arguição, em sede recursal, de nulidade da sentença
por ausência de sua intimação pessoal para a realização de perícia oficial, configura
tese incompatível com a vontade manifestada na instrução processual.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0000952-38.2012.815.0301, em que figuram como Apelante Joana Darck
de Assis Farias e como Apelada a Vera Cruz Seguradora S/A.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  do  Recurso  e  negar-lhe
provimento.



VOTO.

Joana Darck de Assis Farias  interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada
pelo  Juízo  da  3.ª  Vara  da  Comarca  de  Pombal,  f.  143/144,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança de Seguro DPVAT por ela ajuizada em desfavor da  Vera Cruz Seguradora
S/A, que julgou improcedente o pedido de pagamento do valor de R$ 13.500,00 a título
de indenização relativa ao Seguro DPVAT, ao fundamento de que ela, Apelante, não se
desincumbiu do ônus de comprovar que as lesões decorrentes do acidente de trânsito
resultaram em invalidez, tampouco a graduação das lesões, tendo em vista que, apesar
de intimada, não compareceu no dia designado para a realização da perícia médica,
restando, desta forma, inviabilizado o reconhecimento de seu direito, condenando-a ao
pagamento das custas e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% sobre o
valor da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

Em suas razões,  f.  145/152, a Apelante defendeu a nulidade da Sentença, ao
argumento  de  que  não  foi  intimada  pessoalmente  da  realização  da  perícia  médica,
providência indispensável, no seu dizer, por se tratar de prática de ato personalíssimo. 

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja anulada e os autos
devolvidos  à  origem  para  reabertura  da  fase  instrutória  com  a  sua  intimação  para
realização de perícia médica.

Contrarrazoando,  f.  156/169,  a  Apelada  defendeu  a  preclusão  do  direito  da
Apelante de requerer a realização de perícia médica, ao argumento de que, apesar de
intimada para a prática de tal ato, não compareceu, tampouco apresentou justificativa
para a sua ausência.

Afirmou que o valor de R$ 13.500,00, relativo ao teto das indenizações pagas a
título de Seguro DPVAT, é devido apenas nas hipóteses de invalidez total e permanente,
o que não foi comprovado pela Apelante, e que nas hipóteses de invalidez parcial é
indispensável a comprovação da graduação das lesões por meio de prova pericial.

Requereu o desprovimento do Recurso, ou, na hipótese de entendimento diverso,
que sobre o valor da condenação incidam juros de mora a partir da citação e correção
monetária, a contar do ajuizamento da ação.

Desnecessária a intervenção Ministerial no feito, por não se configurarem quais-
quer das hipóteses do art. 179, do Código de Processo Civil.

 
É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a intimação da
parte  para  ser  submetida  à  perícia  médica  deve  ser  pessoal,  por  se  tratar  de  ato
personalíssimo.

 Ilustrativamente:

RECURSO  ESPECIAL -  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE  SEGURO  DPVAT  -
AUTORA  MENOR  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ  -  PERÍCIA  MÉDICA
DESIGNADA -  NÃO  COMPARECIMENTO  DA AUTORA -  INTIMAÇÃO



POR INTERMÉDIO DO ADVOGADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO  -  APELAÇÃO  DESPROVIDA.  IRRESIGNAÇÃO  DA
DEMANDANTE. Hipótese: Cinge-se a controvérsia a decidir se é necessária a
intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica, que recaia
sobre a própria parte, ou se a intimação pode se dar por intermédio do advogado.
1. O ato processual  ora analisado se trata de intimação para a prática de uma
conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia
médica, portanto trata-se de ato personalíssimo.
1.1. Não pode a intimação ser feita ao representante processual, se o ato deve ser
pessoalmente praticado pela própria parte, como é o caso dos autos.
2. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a sua intimação pessoal,
não  por  meio  do  seu  advogado,  uma  vez  que  se  trata  de  ato  personalíssimo.
Precedente.
3. Recurso especial provido. (REsp 1364911/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 06/09/2016)

RECURSO ESPECIAL.  PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PERÍCIA  MÉDICA.  EXAME  PESSOAL  DA  PARTE.  ATO
PERSONALÍSSIMO.  NECESSIDADE  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.
1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o
ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser
dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela
deve ser intimada pessoalmente.
2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz
fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado,
como é  o  caso  daquela  para  a  parte  se  submeter  a  perícia  médica,  cujo  não
comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art.
232).
3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não
por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já
foram  retiradas  do  corpo  da  parte,  seria  necessário  informá-la  de  eventual
inspeção  corporal  a  ser  realizada  na  perícia  e  da  consequente  necessidade  de
comparecimento pessoal ao ato.
5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 29/04/2016)

Em  que  pese  o  entendimento  acima  invocado,  o  caso  em  análise  abarca
peculiaridade que impõe solução diversa.

Na hipótese, a Apelante ajuizou a presente Ação objetivando o pagamento do
teto indenizatório no valor de R$ 13.500,00, ao argumento de que, em razão de acidente
de  trânsito,  ficou  com  debilidade  permanente  em  seu  membro  inferior  esquerdo,  f.
03/04.

Após  a  comprovação,  pela  Ré,  de  que havia  efetuado administrativamente  o
pagamento de R$ 6.615,00, valor que entendia corresponder ao grau de invalidez da
Segurada, a Autora apresentou Impugnação à Contestação, f. 73/76, afirmando fazer jus
à complementação do referido valor, ao argumento de que tinha direito ao recebimento
do teto da referida espécie indenizatória.

Entendendo, o Juízo, pela necessidade de perícia oficial para constatar o grau de
invalidez da Autora, determinou a sua intimação, por meio de oficial de justiça, por duas
vezes consecutivas,  que restaram frustradas,  conforme se infere dos Mandados de f.
105-v e 120-v, em que o meirinho certifica não haver informação na região da existência
do Sítio, indicado, na Inicial, como o local de sua residência.



Em seguida, a Apelante Peticiona, f. 121, se manifestando pela desnecessidade
de realização de perícia médica, ao argumento de que consta dos autos Laudo Pericial
por ela apresentado às  f.  88,  por meio do qual  o Perito  concluiu pela existência  de
debilidade no seu membro inferior esquerdo no percentual de 70%. 

Ato contínuo, o Juízo designou Audiência, f. 130, objetivando a realização de
prova pericial, ocasião em que compareceu a Ré e seu Advogado, bem como o Patrono
da Apelante, restando constatada a sua ausência injustificada, f. 132.

Da narrativa dos fatos, observa-se que, além das duas tentativas frustradas de
intimação  pessoal  da  Apelante  para  submeter-se  ao  exame  pericial  e  do  seu  não
comparecimento  à  Audiência  de  f.  130,  sem qualquer  justificativa,  consta  dos autos
requerimento expresso por ela formulado no sentido de ser desnecessária a realização de
perícia médica, restando demonstrado o seu desinteresse na produção de referida espécie
probatória.

Nesse contexto, a insurgência recursal no sentido de nulidade da Sentença por
ausência  de  sua  intimação  pessoal  para  a  realização  de  perícia  médica  configura
comportamento incompatível  com a tese por  ela defendida  no primeiro grau,  o  que
impõe, embora por fundamento diverso, a manutenção da Sentença.

Ademais,  ainda  que  fosse  considerada  a  Perícia  Médica  por  ela  produzida
unilateralmente, f. 88, referido Documento  atestou o dano parcial permanente em seu
membro inferior esquerdo, em decorrência do acidente, na proporção de 70%, valor que
deve ser aplicado sobre o percentual de 70% (perda anatômica e/ou funcional completa
de um dos membros inferiores),  do limite indenizatório máximo, o que corresponde a
R$  6.615,00  (R$  13.500,00  x  70%  x  70%),  valor  pago  administrativamente  pela
Apelada, f. 39, fato incontroverso nos autos.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator,  os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente  à  sessão a Exma.  Procuradora  de Justiça  Dra.  Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


