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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA
QUE  RECONHECEU  A PRESCRIÇÃO.  RECURSO
VOLUNTÁRIO.  DPVAT.  SINISTRO  OCORRIDO
ANTES  DA VIGÊNCIA DO NOVO CÓDIGO CIVIL.
TRANSIÇÃO  DA  NORMA.  ART.  2.028,  CC/02.
APLICAÇÃO  DA  LEI  NOVA.  PRAZO
PRESCRICIONAL TRIENAL. ART. 206, § 3º, V E IX,
CC/02.  TERMO INICIAL.  A PARTIR DA VIGÊNCIA
DO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL  (11.01.2003).
PROVIMENTO DO RECURSO.  

- O novo CC entrou em vigor em 11.01.2003, ou seja, dois
anos e cinco meses depois do acidente que debilitou a
parte Autora. Assim, não poderia ser aplicada a norma do
CC/1916 porquanto houve lapso inferior ao que determina
a norma de transição, devendo, portanto, ser aplicado o
prazo prescricional da lei nova.

- No caso em tela, aplica-se o prazo prescricional de três
anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil,
ou  seja,  de  11  de  janeiro  de  2003,  e  não  da  data  da
ocorrência do fato danoso. 

- Não desconhece esta relatoria o teor da Súmula nº 405
do STJ, segundo o qual “a ação de cobrança de seguro
obrigatório  (DPVAT)  prescreve  em  três  anos”,  nem,
tampouco,  o enunciado sumular nº  278 do STJ,  o qual
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prescreve  que  a  contagem  do  prazo  prescricional
para a percepção da indenização do seguro DPVAT,
em regra, inicia-se na data da ciência inequívoca da
invalidez.  Entretanto,  como  no  caso  em  tela,  não
temos  elementos  para  saber  a  data  da  ciência
inequívoca  da  invalidez,  consideramos  o  prazo
prescricional  de  três  anos,  contados  a  partir  da
vigência do novo Código Civil.

– Diante  do  exposto,  provejo,
monocraticamente,  o  recurso  voluntário,  nos
termos do art.  557,  §1º-A,“do Código de Processo
Civil, para anular a sentença e determinar que outra
seja proferida, com análise do mérito.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por Marina  Vieira  de

Andrade  contra sentença de fls.136/138 que reconheceu a prescrição arguida

pela seguradora.

Na Apelação de fls.140/148, alega que o Código Civil a viger a

presente demanda é o de 1916, pois o Código de 2003 sequer estava vigente

na data do sinistro.

Requer,  assim,  o  provimento  do  recurso,  afastando  a

prescrição e julgando o mérito.

Não foram interpostas contrarrazões.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  desprovimento  do

recurso (fls.154/157). 

É o relatório. 

DECIDO

O cerne da questão cinge-se a saber qual o prazo prescricional

a ser aplicado.  
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O  art.177  do  Código  Civil  de  1916  rezava  que  as  ações

pessoais prescreviam em vinte anos, enquanto que o Código Civil  de 2002

determina a prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, inciso IX. 

O fato danoso em questão foi um acidente de trânsito ocorrido

em 13/08/2000, sendo este o marco inicial do prazo prescricional.

Determina  o  novo  Código  que,  se  já  transcorrido  mais  da

metade do prazo previsto na lei anterior, não se aplicará o prazo da nova lei;

assim, o prazo prescricional continuaria sendo o prazo ordinário de vinte anos,

previsto no art. 177, do CC/1916. 

O novo CC entrou em vigor em 11.01.2003, ou seja, dois anos

e cinco meses depois do acidente que debilitou a parte Autora. Assim, não

poderia ser aplicada a norma do CC/1916 porquanto houve lapso inferior ao

que determina a norma de transição, devendo, portanto, ser aplicado o prazo

prescricional da lei nova.

É o que se extrai do art. 2.028, do CC/2002:

"Art. 2.028 - "Serão os da lei anterior os prazos quando

reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada

em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo

estabelecido na lei revogada".

Assim,  resta  evidente  que  no  presente  caso  o  prazo

prescricional é o trienal, previsto no art. 206, § 3º, do novo Código Civil, que

transcrevo:

“Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

(...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a

do  terceiro  prejudicado,  no  caso  de  seguro  de

responsabilidade civil obrigatório.”
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Verifica-se, portanto, a inaplicabilidade do art. 177, do Código

Civil de 1916, ao caso em comento, acarretando, assim, a incidência do prazo

prescricional estabelecido no novo diploma civil, ou seja, três anos. Destarte,

uma vez estabelecida a aplicação do prazo prescricional de três anos (art. 206,

§ 3º,  V e IX), a controvérsia cinge-se à fixação do marco inicial  do referido

prazo.

A interpretação correta é a de que a prescrição começaria a

correr a partir da vigência do novo Código Civil, e não retroagindo, fato que fere

direito adquirido, já que, anteriormente, os prazos seriam vintenários.

O Novo Código Civil  entrou em vigor 11 de janeiro de 2003,

devendo o prazo de três anos ser contado a partir daí, ou seja, expirando-se

em 11 de janeiro de 2006.

No  pleito  em  questão,  verifica-se  que  a  Autora  interpôs  a

presente demanda em 09/01/2006, portanto, apenas dois dias antes do término

do prazo prescricional.

Assim, só os prazos em curso que ainda não tenham atingido a

metade  do  prazo  da  lei  antiga  (menos  de  dez  anos)  estão  submetidos  ao

regime do atual Código – 3 anos. É de se entender, todavia, que esses três

anos passaram a ser contados a partir da vigência do atual Código.  

Esse também é o critério adotado pela Suprema Corte:

 "No caso em que a lei nova reduz o prazo exigido para a

prescrição, a lei nova não se pode aplicar ao prazo em

curso, sem se tornar retroativa. Daí resulta que o prazo

novo que ela estabelece correrá somente a contar de sua

entrada em vigor (RT 343/510, RE 51.076)".

O Superior Tribunal de Justiça também já decidiu e pacificou

esse entendimento:
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“CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS  E

MATERIAIS.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRAZO.

CÓDIGO CIVIL. VIGÊNCIA. TERMO INICIAL. 1. À luz do

novo  Código  Civil  os  prazos  prescricionais  foram

reduzidos,  estabelecendo  o  art.  206,  §  3º,  V,  que

prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. Já

o  art.  2.028  assenta  que  "serão  os  da  lei  anterior  os

prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data

de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da

metade do tempo estabelecido na lei revogada". Infere-

se, portanto,  que tão-somente os prazos em curso que

ainda  não  tenham  atingido  a  metade  do  prazo  da  lei

anterior  (menos  de  dez  anos)  estão  submetidos  ao

regime  do  Código  vigente,  ou  seja,  3  (três)  anos.

Entretanto, consoante nossa melhor doutrina, atenta aos

princípios da segurança jurídica, do direito adquirido e da

irretroatividade  legal,  esses  três  anos  devem  ser

contados a partir da vigência do novo Código, ou seja, 11

de janeiro de 2003, e não da data da ocorrência do fato

danoso. 2. Conclui-se, assim, que, no caso em questão, a

pretensão do ora  recorrente  não se encontra  prescrita,

pois  o  ajuizamento  da  ação  ocorreu  em  24.06.2003,

antes, portanto, do decurso do prazo prescricional de três

anos  previsto  na  vigente  legislação  civil.  3.  Recurso

conhecido e provido, para reconhecer a inocorrência da

prescrição e determinar o retorno dos autos ao juízo de

origem.”  (STJ,  REsp  698.195/DF,  Rel.  Min.   JORGE

SCARTEZZINI,  4ª  Turma,  julgado  em  04.05.2006,  DJ

29.05.2006, p. 254)     

No caso em tela, aplica-se o prazo prescricional de três anos,

contados a partir da vigência do novo Código Civil, ou seja, de 11 de janeiro de

2003, e não da data da ocorrência do fato danoso. 

Não desconhece esta relatoria o teor da Súmula nº 405 do STJ,

segundo o qual “a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) prescreve
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em três anos”, nem, tampouco, o enunciado sumular nº 278 do STJ, o qual

prescreve  que  a  contagem  do  prazo  prescricional  para  a  percepção  da

indenização  do  seguro  DPVAT,  em  regra,  inicia-se  na  data  da  ciência

inequívoca da invalidez.

Entretanto, como no caso em tela, não temos elementos para

saber  a  data  da  ciência  inequívoca  da  invalidez,  consideramos  o  prazo

prescricional de três anos, contados a partir da vigência do novo Código Civil.

Conclui-se, assim, que, no caso em questão, a pretensão da

ora Recorrente não se encontra prescrita, pois o ajuizamento da ação ocorreu

em 09/01/2006, dois dias antes do decurso do prazo prescricional de três anos

previsto na vigente legislação civil. 

 Diante  do  exposto,  provejo,  monocraticamente,  o  recurso

voluntário, nos termos do art. 557, §1º-A,“do Código de Processo Civil, para

anular a sentença e determinar que outra seja proferida, com análise do mérito.

P.I.

João Pessoa,     de  abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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