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DECISÃO MONOCRÁTICA

CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE
COBRANÇA – SEGURO DPVAT – SENTENÇA
RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO TRIENAL –
CONTAGEM  DO  PRAZO  A  PARTIR  DO
ACIDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR  –
TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DEBILIDADE  PELO  SEGURADO  –
ENTENDIMENTO  DO  STJ  –  PRESCRIÇÃO
NÃO  CONFIGURADA  –  NULIDADE  DA
DECISÃO  –  RETORNO  DOS  AUTOS  PARA
NOVO  JULGAMENTO  –  PROVIMENTO
MONOCRÁTICO  DO  APELO  –  APLICAÇÃO
DO ART. 557, §1º-A, DO CPC.

 No caso, o juízo de 1º grau extinguiu a ação
por  reconhecer  a  prescrição  no presente  feito,
considerando o decurso  de mais  de três  anos
entre  o  dia  do  acidente  automobilístico  e  o
ajuizamento da ação.

 Contudo,  verifica-se  que  a  decisão  a  quo
contraria  entendimento  jurisprudencial  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  considera
termo  inicial  diverso,  qual  seja,  a  ciência
inequívoca  da  debilidade  pelo  segurado.
Provimento monocrático do apelo, aplicação
do art. 557, §1º-A, do CPC.

VISTOS, etc.
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RELATÓRIO

Cuida-se  de  apelação  cível interposta  por  ROMUALDO
ANDRADE DIAS em face da sentença de fls. 98/100, que extinguiu a ação de
cobrança  ajuizada pelo  apelante  em face  da  SEGURADORA LÍDER DOS
CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT, ao reconhecer a prescrição no caso em
análise,  tendo  em  vista  o  decurso  de  mais  de  três  anos  entre  o  dia  do
acidente automobilístico e o ajuizamento da ação.

Inconformado, o promovente interpôs o presente recurso (fls.
103/106),  aduzindo  que  o  marco  inicial  para  a  contagem  do  prazo
prescricional seria a ciência inequívoca da deficiência, e não a partir da data
do acidente, como entendeu o juízo de 1º grau.

Contrarrazões às fls.109/118.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça às fls. 125/127, opinando
pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

DECIDO

De plano,  vislumbro  que o presente  apelo  comporta  análise
monocrática,  consoante  autoriza  o  art.  557,  §1º-A1,  do  CPC,  porquanto  a
decisão recorrida foi proferida em manifesto confronto com a jurisprudência
dominante no Superior Tribunal de Justiça, bem como nesta Corte, conforme
veremos. 

In casu, a apelante sofreu acidente automobilístico no dia 13
fevereiro de 2011 e somente ajuizou a presente ação de cobrança do seguro
DPVAT após três anos e sete dias, ou seja, em 20 de fevereiro de 2014.

Considerando a data do acidente como marco inicial  para a
contagem  do  prazo  trienal  de  prescrição,  o  Juízo  a  quo reconheceu  a
prescrição e, consequentemente, extinguiu o feito com resolução de mérito.

Contudo,  é  importante  ressaltar  que  o  entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre tal matéria firmou-se em
sentido  diverso,  tendo  em vista  que  considera  como  termo  inicial  para  a
contagem do prazo prescricional a data da ciência inequívoca da debilidade
pelo segurado,  o  que certamente não aconteceu no dia  do acidente,  nem
mesmo sete dias após o fortuito.

Para melhor elucidação, cito os precedentes abaixo:

1 Art.  557.  Omissis.  §  1º-A -  Se a decisão recorrida  estiver  em manifesto confronto  com súmula ou com
jurisprudência  dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar
provimento ao recurso. 
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM RECURSO
ESPECIAL.  CIVIL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRESCRIÇÃO.  TERMO
INICIAL.  CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  INVALIDEZ
PERMANENTE. LAUDO  PERICIAL.  NECESSIDADE.
PRESUNÇÃO  RELATIVA.  1.  A  jurisprudência  deste
tribunal superior, inclusive firmada em Recurso Especial
representativo de controvérsia (REsp nº 1.388.030/MG),
é  no  sentido  de  que  o  termo  inicial  do  prazo
prescricional,  na  ação  de  indenização  fundada  no
seguro  de  danos  pessoais  causados  por  veículos
automotores de via terrestre (dpvat), é a data em que
o  segurado  teve  ciência  inequívoca  do  caráter
permanente  da  invalidez.  2.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  ou  naqueles  em  que  o
conhecimento  anterior  resulte  comprovado  na  fase  de
instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente
da  invalidez  depende  de  laudo  médico. 3.  Agravo
regimental não provido.2

RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  RECONHECIMENTO  DE
INVALIDEZ  PERMANENTE.  REVISÃO  DAS  PROVAS.
SÚMULA  N.  7/STJ.  1.  O  termo  inicial  do  prazo
prescricional, nas ações em que se requer o seguro
obrigatório DPVAT, é a data da ciência inequívoca da
invalidez pelo segurado. 2. Aplica-se a Súmula n. 7 do
STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida
no  Recurso Especial  reclame a  análise  dos  elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda. 3. Recurso
Especial não conhecido.3

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DPVAT.
PRESCRIÇÃO.  OCORRÊNCIA.  TERMO  INICIAL.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE.
SÚMULA  Nº  278/STJ.  REEXAME  DE  PROVAS.
SÚMULA  Nº  7/STJ.  INCIDÊNCIA.  1.  O  prazo
prescricional  para  a  propositura  da  ação  de  cobrança
relacionada ao seguro DPVAT inicia-se na data em que o
segurado toma ciência inequívoca da sua incapacidade
laboral, conforme o enunciado da Súmula nº 278/STJ. 2.
Se o juízo de origem, com base nos elementos dos autos,
acolheu a prescrição, inviável o Recurso Especial cujas
razões impõem o reexame da matéria fática da lide, nos
termos  da  vedação  imposta  pela  Súmula  nº  7/STJ.  3.
Agravo regimental não provido.4

 Neste  aspecto,  cabe  registrar  que  é  necessário  período
razoável de tempo para que os danos físicos causados pelo sinistro revelem

2 STJ; AgRg-AREsp 546.911; Proc. 2014/0171346-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva;
DJE 03/02/2015.

3 STJ; REsp 1.278.628; Proc. 2011/0219274-1; RS; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 19/11/2014. 
4 STJ;  AgRg-AREsp  464.502;  Proc.  2014/0011701-2;  MS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Ricardo  Villas  Boas

Cueva; DJE 28/08/2014. 
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de maneira  segura  quais as sequelas  efetivamente  deixadas,  os  graus  de
debilidade ou mesmo se haverá incapacidade laboral, dados que apenas um
laudo médico pode atestar.

Assim,  com o laudo  traumatológico  de fl.  15 data  de 23  de
janeiro de 2012, e este documento representa o primeiro parecer clínico que
consta dos autos sofre  a situação do apelante após o acidente,  há de se
considerar  que  a  presente  demanda  fora  ajuizada  dentro  do  prazo
prescricional de três anos.

Portanto,  impõe-se  o  provimento  do  apelo,  para  afastar  a
prescrição reconhecida na sentença e, por conseguinte, determinar o retorno
dos autos à instância de origem para que seja proferido novo julgamento.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  AO
RECURSO, nos termos do §1º-A, do artigo 557, do Código de Processo Civil,
para afastar a prescrição reconhecida na sentença e, consequentemente,
determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau, com vistas a prolação de
novo decisum.

P.I.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                 RELATOR
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