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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
DPVAT. SENTENÇA.  RECONHECIMENTO  DA 
PRESCRIÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM 
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  SUBLEVAÇÃO  DA 
PARTE AUTORA.  PRELIMINAR SUSCITADA NAS 
CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 
CAUSAM. PROVOCAÇÃO  DE  QUALQUER 
SEGURADORA CONSORCIADA. POSSIBILIDADE. 
NÃO ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. 
PRESCRIÇÃO.  TRIENAL.  APLICAÇÃO  DO  ART. 
206, § 3°, IX, DO CÓDIGO CIVIL.  REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO 
PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA. 
CARACTERIZAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DO DECISUM. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
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- O Conselho Nacional de Seguros Privados outorga 
ao  beneficiário  do  seguro,  a  faculdade  de  exigir  a 
indenização da seguradora de sua preferência, pois 
todas  estão  autorizadas  a  operar  no  tocante  ao 
DPVAT.

-  Considerando  que  a  natureza  do  Seguro 
Obrigatório  DPVAT  é  de  responsabilidade  civil, 
conforme  o  art.  206,  §  3º,  IX,  do  Código  Civil,  a 
pretensão de cobrança de indenização prescreve em 
três anos.

-  Diante  da  ausência  de  prova  acerca  do 
requerimento  administrativo  da  indenização 
securitária,  impossível acolher a tese de que houve 
suspensão do prazo prescricional.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e desprover o apelo. 

Ana Paula Matias Nunes  interpôs a presente Ação 
de Cobrança, em face da Unibanco AIG Seguros S/A, pleiteando o recebimento de 
indenização a título de Seguro DPVAT, em decorrência de acidente automobilístico 
ocorrido no dia 07 de março de 2004, do qual resultou debilidade permanente. 

Devidamente  citada,  Unibanco  AIG  Seguros  S/A 
ofertou contestação, fls. 21/50, no qual refutou os termos da exordial, postulando pela 
total improcedência dos pedidos.

Impugnação  à  contestação,  fls.  96/97,  repelindo  as 
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argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido 
exordial.

Termo de Audiência à fl. 114.

Realização  de  avaliação  médica,  fls.  126/127  e  fls. 
129/131, por ocasião do mutirão DPVAT.

O Juiz de Direito  a quo,  fls. 136/137,  julgou extinto o 
processo, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto, reconheço, de ofício, a prescrição do 
direito ao pagamento do seguro DPVAT, nos termos 
do  art.  219,  §  5º,  do  CPC,  e,  em  consequência, 
indefiro a inicial, com espeque no art. 295, inc. IV, 
exinguindo o processo com resolução de mérito, nos 
termos do art. 269, inc. IV, do CPC.
Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 
honorários  advocatícios,  que  arbitro  em  R$  500,00 
(quinhentos reais), com fundamento no art. 20, § 4º, 
do Código de Processo Civil, observada a disposição 
contida no art. 12 da Lei 1.060/50.

Inconformada, a  promovente  interpôs APELAÇÃO, 
fls. 142/145, e, nas suas razões, sustenta que, na hipótese dos autos não há que se falar 
em prescrição, a um, pois na época do acidente, a requerente era menor de idade, e 
não possuía nenhum representante legal para pleitear seu direito, a dois, porquanto 
não havia transcorrido o lapso prescricional, quando do requerimento efetuado na 
via  administrativa,  em 26 de  abril  de 2006.  Ao final,  pugna pela  procedência  do 
recurso, com a condenação da segurada ao pagamento da indenização, a título de 
seguro DPVAT, na ordem de 40 salários-mínimos.

Contrarrazões ofertadas pela Unibanco AIG Seguros 
S/A,  fls.  150/155,  arguindo  em  sede  de  preliminar  a  ilegitimidade  passiva  da 
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demandada e  necessidade de  substituição pela  Seguradora  Líder.  Suscitou,  como 
prejudicial de mérito, a caracterização prescricional da situação incursa nos autos. No 
mais, defendeu a improcedência da insurgência recursal.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  passo  ao  exame  da  controvérsia, 
analisando,  inicialmente,  a  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  arguida pela 
Unibanco AIG Seguros S/A, em suas contrarrazões.

Com efeito,  em se  tratando  de  Seguro DPVAT,  as 
Seguradoras,  à  inteligência  do  art.  7º,  da  Lei  nº  6.194/74,  com  as  alterações 
introduzidas pela Lei nº 8.441/92, são solidariamente responsáveis pelo pagamento 
das indenizações. Eis o preceptivo legal:

Art.  7º.  A  indenização  por  pessoa  vitimada  por 
veículo  não  identificado,  com  seguradora  não 
identificada,  seguro não realizado ou vencido,  será 
paga  nos  mesmos  valores,  condições  e  prazos  dos 
demais  casos  por  um  consórcio  constituído, 
obrigatoriamente,  por  todas  as  sociedades 
seguradoras que operem no seguro objeto desta lei. 

Sendo  assim,  ao  beneficiário  assiste  o  direito  de 
acionar  qualquer  delas, tanto  para  o  pagamento  integral,  quanto  para  a 
complementação de eventual valor recebido a menor. 

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  decidiu  nesse 
sentido:

DIREITO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO 
DPVAT.  AÇÃO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DE 
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INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  LEGITIMIDADE 
DE  SEGURADORA  DIVERSA  DA  QUE 
REALIZOU  O  PAGAMENTO  A  MENOR. 
SOLIDARIEDADE  PASSIVA. INCIDÊNCIA  DO 
ART.  275,  CAPUT  E  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO 
CÓDIGO CIVIL DE 2002.
1.  A  jurisprudência  é  sólida  em  afirmar  que  as 
seguradoras  integrantes  do  consórcio  do  Seguro 
DPVAT  são  solidariamente  responsáveis  pelo 
pagamento das indenizações securitárias, podendo 
o beneficiário cobrar o que é devido de qualquer 
uma delas.
2.  Com  efeito,  incide  a  regra  do  art.  275,  caput  e 
parágrafo único, do Código Civil de 2002, segundo a 
qual  o  pagamento  parcial  não  exime  os  demais 
obrigados solidários quanto ao restante da obrigação, 
tampouco o recebimento de parte da dívida induz a 
renúncia da solidariedade pelo credor.
3.  Resulta  claro,  portanto,  que  o  beneficiário  do 
Seguro  DPVAT  pode  acionar  qualquer  seguradora 
integrante  do  grupo  para  o  recebimento  da 
complementação  da  indenização  securitária,  não 
obstante  o  pagamento  administrativo  realizado  a 
menor tenha sido efetuado por seguradora diversa.
4. Recurso especial provido.(STJ - REsp 1108715 / PR, 
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, quarta turma, Data do 
Julgamento 15/05/2012, DJe 28/05/2012) - negritei.

Destarte,  diante  da  existência  de  um Consórcio  de 
Seguradoras  do  Convênio  DPVAT,  afigura-se  legítima  qualquer  uma  delas  para 
responder  pela  respectiva  cobertura.  Ademais,  a  movimentação  administrativa 
perante outra  pessoa jurídica  do ramo não retira  a  legitimidade de qualquer das 
integrantes do referido Consórcio.
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Por tais razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade 
passiva ad causam. 

Avancemos à prejudicial do mérito. 

Inicialmente, insta registrar, que o respectivo sinistro 
ocorreu  sob  a  vigência  do  Novo  Código  Civil,  de  2002,  que  alterou  o  prazo 
prescricional para a cobrança da indenização a título de seguro DPVAT, de 20 (vinte) 
anos, para 3 (três) anos, a teor da dicção do art. 206, § 3º, IX, do referido Código, em 
vigor. 

Sobre o assunto, cito enunciado da Corte Superior de 
Justiça:

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  OBRIGATÓRIO. 
DPVAT. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL. 
DATA  EM  QUE  O  SEGURADO  TEVE  CIÊNCIA 
INEQUÍVOCA  DA  INCAPACIDADE  LABORAL. 
REEXAME  DE  FATOS  E  PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 
7/STJ.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  consolidou 
entendimento segundo o qual o prazo prescricional 
para propositura da ação de cobrança relacionada 
ao  seguro  obrigatório  -  DPVAT  -  é  de  três  anos, 
conforme disposto no art. 206, § 3º, do Código Civil.
2. "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 
indenização, é a data em que o segurado teve ciência 
inequívoca  da  incapacidade  laboral"  (Súmula  n. 
278/STJ).
3. O Tribunal de origem, com base nos elementos de 
prova  dos  autos,  concluiu  que  a  ciência  da  lesão 
incapacitante restou consolidada em data anterior ao 
laudo  médico  invocado,  por  não  ter  o  recorrente 
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comprovado  que  estava  em  tratamento  no  longo 
período compreendido entre a data do acidente e a 
elaboração do referido laudo.
Dissentir de tal conclusão demandaria o reexame do 
contexto  fático-probatório  dos  autos,  inviável  no 
âmbito desta Corte, por força do óbice da Súmula n. 
7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ 
-  AgRg  no  AREsp  62099  /  GO,  Rel.  Min.  Antônio 
Carlos  Ferreira,  quarta  turma,  Data  do  Julgamento 
06/08/2013,  Data  da  Publicação  13/08/2013)  – 
destaquei.

Consoante  o  documento  de  fl.  05,  na  época  do 
acidente,  a  demandante  era  menor  impúbere  e,  portanto,  absolutamente  incapaz. 
Então,  segundo  os  termos  do  art.  198,  I,  do  Código  Civil,  o  prazo  prescricional 
somente começaria a fluir a partir do momento em que a vítima atingisse a idade 
necessária para propositura da demanda, a saber,  16 (dezesseis) anos de idade, eis 
que não corre prescrição contra os absolutamente incapazes.

Assim,  tendo  em  vista  a  postulante  ser 
absolutamente incapaz quando do acontecimento do sinistro, o prazo prescricional 
ora analisado apenas começaria a fluir, de fato, em 24 de abril de 2004, ou seja, a 
partir do momento que a parte autora atingisse os 16 (dezesseis) anos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SEGURO  OBRIGATÓRIO. DPVAT.  PRESCRIÇÃO. 
PRAZO  TRIENAL.  SÚMULA Nº  405/STJ.  TERMO 
INICIAL.  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ. 
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. 
O  prazo  prescricional  para  a  cobrança  de 
indenização  referente  ao  seguro  DPVAT  é  de  três 
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anos,  consoante Súmula nº  405/stj;  II. A prescrição 
não corre  contra  os  absolutamente  incapazes,  nos 
termos do art. 198, I do Código Civil, começando a 
fluir  o  prazo  quando  passam  a  ser  relativamente 
incapazes,  ou  seja,  aos  16  anos; III.  Sentença 
reformada afastando a decretação de prescrição; IV. 
Recurso conhecido e provido.  (TJAM; AC 0633508-
43.2013.8.04.0001;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des. 
Yêdo Simões de Oliveira; DJAM 31/03/2016; Pág. 23) 
– negritei.

Logo, levando em consideração a data de 24 de abril 
de 2004, como marco inicial do prazo prescricional, de 03 (três) anos, a promovente 
teria até abril de 2007 para interpor a presente ação, contudo não é o que se revela  
nos autos, uma vez que a respectiva demanda foi distribuída em 19 de agosto de 
2009, ou seja, mais de 05 (cinco) anos após a termo inicial do prazo prescricional, 
restando, portanto, prescrita a seguinte pretensão.

Destaco, outrossim, que, no tocante ao marco inicial 
do  instituto,  não  se  aplica  o  da  ciência  inequívoca  da  invalidez  permanente, 
porquanto na presente hipótese, inexiste nos autos, qualquer registro demonstrando 
que a segurada permaneceu em tratamento médico, tendente a reverter a situação na 
qual resultou acometida em decorrência do sinistro.

De igual forma, não há, nos autos, demonstração de 
que foi realizado, de fato, o requerimento administrativo, pois além de o documento 
acostado à fl. 07V, ter sido encaminhado a Delphos Serviços Técnicos S/A, empresa 
não  integrante do  convênio  das  seguradoras  que  compõem  o  DPVAT,  inexiste 
protocolo  de  recebimento  de  qualquer  seguradora,  impossibilitando,  assim, 
reconhecer que houve a suspensão do prazo prescricional.

A respeito:
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COBRANÇA. DPVAT.  Preliminar de ilegitimidade 
passiva  ad  causam arguida  pela  corré  Delphos 
Serviços  Técnicos  S/A.  Empresa  que  não  figura 
entre as seguradoras que fazem parte do convênio 
DPVAT. Preliminar  acolhida,  de  ofício,  posto  não 
ter sido objeto de exame pelo juízo a quo. Processo 
extinto,  sem  resolução  do  mérito,  em  relação  à 
referida corré, nos termos do  artigo 267, inciso VI, 
do Código de Processo Civil. Prescrição. Ocorrência. 
Falecimento ocorrido em 18/06/2004. Ação proposta 
em 29/10/2014.  Pedido administrativo encaminhado 
equivocadamente pelos autores e que, portanto, não 
tem o condão de suspender ou interromper o lapso 
prescricional em curso. Inteligência do    artigo 206, §   
3º, inciso IX, do Código Civil  .   Aplicação da Súmula 
nº 405 do Superior Tribunal de Justiça. Apelação não 
provida.  (TJSP;  APL 1025643-70.2014.8.26.0577;  Ac. 
8584542;  São  José  dos  Campos;  Décima  Segunda 
Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. Des. 
Jairo  Oliveira  Junior;  Julg.  26/06/2015;  DJESP 
01/07/2015) – negritei e grifei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO.DPVAT.  COMPLEMENTAÇÃO. 
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. FALTA 
DE  DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  INOVAÇÃO 
RECURSAL  CONFIGURADA.  RECURSO  DA 
SEGURADORA  NÃO  CONHECIDO. 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  DELPHOS 
SERVIÇOS  TÉCNICOS  S/A  RECONHECIDA. 
PRESTADORA  DE  SERVIÇOS  QUE  NÃO 
REPRESENTA  SEGURADORA  CONSORCIADA. 
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DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO. 
CORREÇÃO  MONETARIA.  TERMO  INICIAL. 
PAGAMENTO  FEITO  A MENOR.  RECURSO  DA 
PARTE AUTORA PROVIDO EM PARTE.1. (...) 3. Por 
se  tratar  apenas  de  prestadora  de  serviços,  a 
delphos  não  representa  uma  das  seguradoras 
consorciadas  da  seguradora  líder,  administradora 
do  seguro  obrigatório,  o  que  impede  sua 
responsabilização  pelo  pagamento  e/ou  atraso  no 
pagamento da indenização.  4. O mero dissabor ou 
aborrecimento,  experimentado  em  razão  de 
inadimplemento contratual,  não configura, prejuízo 
extrapatrimonial  indenizável.  5.  O termo inicial  da 
correção  monetária,  nos  casos  de  complementação 
do seguro, deve fluir a partir do pagamento a menor.
(TJMT;  APL 73511/2014;  Várzea  Grande;  Rel.  Des. 
João  Ferreira  Filho;  Julg.  03/02/2015;  DJMT 
10/02/2015; Pág. 25) – destaquei.

Desta  feita,  considerando a  data  de 24 de abril  de 
2004, como marco inicial do prazo prescricional, e só tendo sido ajuizada a presente 
demanda em  19 de agosto de 2009, imperioso se torna reconhecer a prescrição do 
direito autoral.

Entendo, pois, que o direito de ação da autora se en-
contra fulminado pela prescrição trienal, devendo, portanto, ser mantida a decisão 
primeva em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE 
ILEGITIMIDADE PASSIVA E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
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Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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