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Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
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Apelada : Seguradora Líder dos Consórcios dos Seguros DPVAT S/A
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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. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE
ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  PRESCRIÇÃO
TRIENAL.  OCORRÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.
206, § 3°, IX, DO CÓDIGO CIVIL. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  SUSPENSÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.
CARACTERIZAÇÃO  DA  PRESCRIÇÃO.
MANUTENÇÃO  DO DECISUM.  INTELIGÊNCIA
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  1973.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO.

Apelação Cível nº 0020739-16.2013.815.20011                                                                                                                                                                               1



-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  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.

- Encontra-se prescrita a pretensão autoral, em razão
da presente demanda ter sido ajuizada após os três
anos da ocorrência do sinistro.

-  O  art.  557,  caput, do  Código  de  Processo  Civil,
permite  ao  relator,  monocraticamente,  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível.

Vistos.

Celma de Lima Barbosa moveu a presente Ação de
Cobrança de Seguro DPVAT, pleiteando o recebimento do mencionado seguro,  em
face da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, em razão de debilidade
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permanente adquirida em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no dia 24 de
dezembro de 2008.

Contestação  apresentada,  fls.  41/50,  arguindo,  a
seguradora, inicialmente, a preliminar de falta de interesse de agire a prejudicial de
mérito de prescrição. Com relação ao mérito propriamente dito, rebate as alegações
contidas na exordial, pugnando, por fim, pela improcedência do pedido.
 

O Juiz de Direito  a quo, fls. 66/68, extinguiu o feito
com resolução do mérito, consignando os seguintes termos:

Frente  ao  exposto,  em  face  da  ocorrência  da
prescrição, julgo extinto o processo, com julgamento
do mérito, o que faço com fulcro no art. 269, IV, do
CPC.
Condeno  a  autora  no  pagamento  das  custas
processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  estes
arbitrados em R$ 1.500,00 (mil  e quinhentos reais),
cuja  cobrança  fica  suspensa  por  ser  a  demandante
beneficiária da justiça gratuita (fls. 34).

Inconformada,  a  promovida  interpôs  APELAÇÃO,
fls. 70/73, afirmando ter o sinistro ocorrido em 24 de dezembro de 2008, “dessa forma
a  apelante  teria  até  o  prazo  máximo  de  três  anos  para  requerer  de  forma
administrativa, tendo a mesma procurado o apelado em 09 de dezembro de 2011, ou
seja, treze dias antes do fim do prazo prescricional”, fl. 72, assim, não tendo, até a
presente data, recebido nenhuma resposta quanto ao requerimento administrativo,
encontra-se interrompido o prazo prescricional, conforme súmula 229, do Superior
Tribunal,  devendo, desta feita,  ser condenada a promovida a pagar indenização a
autora no valor equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos. 

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  85/91V,  aventando,
inicialmente,  a  preliminar  de  carência  de  ação  por  falta  de  interesse  de  agir  e  a
prejudicial de mérito de prescrição. No mérito, afirma, caso não sejam acolhidas as
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preliminares,  a necessidade de realização de perícia médica para aferir o grau de
invalidez  da  autora,  sendo,  portanto,  a  indenização  securitária,  proporcional  a
debilidade.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, § 1º, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível
foi juntada aos autos em  29 de junho de 2015,  fl.  69V, razão pela qual o presente
recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973,
porquanto em vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

E na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO.
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES.
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA.
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE
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NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será
determinado pela data da publicação do provimento
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu,
aplica-se  o  código  de  processo  civil  de  1973.  II.  O
acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a
orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica,
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III.
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no
regimental,  argumentos  suficientes  para
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919;
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta Corte de Justiça,  da lavra da  Desembargadora Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
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VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais  (sentença e Apelação)
que  tiveram  seus  efeitos  consumados  ainda  sob  a
égide do regramento anterior devem ser apreciados
de acordo com os ditames elencados no CPC de 1973,
mesmo que esta decisão seja proferida na vigência da
Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando as disposições de
direito intertemporal estabelecidas em seu art.  14 e
1.046, bem como os axiomas constantes no art. 1º da
nova lei processual, art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso
XXXVI, da Constituição Federal (…).

Feitas essas considerações, cabe analisar  se ocorreu,
de fato, a prescrição do direito, como reconhecida na decisão primeva.

Com  efeito,  acerca  da  definição  de  prescrição,
Humberto Theodoro Júnior pontua que:

A prescrição  é  sanção  que  se  aplica  ao  titular  do
direito que permaneceu inerte diante de sua violação
por outrem. Perde ele, após o lapso previsto na lei,
aquilo que os romanos chamavam de actio, e que, em
sentido material,  é  a  possibilidade de fazer valer o
seu direito subjetivo. Não há, contudo, perda da ação
no  sentido  processual,  pois,  diante  dela,  haverá
julgamento de mérito, de improcedência do pedido,
conforme  a  sistemática  do  Código.(In.  Curso  de
Direito  Processual  Civil,  20ª  ed.,  Rio  de
Janeiro:Forense, v. I, 1997, p. 323).

Posto  isso,  insta  registrar,  que o respectivo sinistro
ocorreu  sob  a  vigência  do  novo  Código  Civil,  de  2002,  que  alterou  o  prazo
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prescricional para a cobrança da indenização a título de seguro DPVAT, para 03 (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
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.
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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

No presente caso, a autora foi vítima de acidente au-
tomobilístico ocorrido em 24 de dezembro de 2008, e, em virtude da incapacidade
permanente apresentada, diz ter requerido, administrativamente o pagamento da in-
denização securitária em 09 de dezembro de 2011, conforme documento de fl. 05.

Sabe-se que a existência de pedido indenizatório na
esfera administrativa acarreta a suspensão do prazo prescricional, nos termos da Sú-
mula 229, do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização
à seguradora suspende o prazo de prescrição até que
o segurado tenha ciência da decisão.
 
Todavia, não há, nos autos, demonstração de que foi

realizado, de fato, o requerimento administrativo, pois, o documento acostado à fl.
05,  além de não se encontrar devidamente preenchido, não existe protocolo de rece-
bimento de qualquer seguradora, impossibilitando, assim, reconhecer que houve a
suspensão do prazo prescricional.

Nesse norte, assim decidiu o Magistrado a quo, fl. 67:

Logo, inexistindo prova convincente do requerimen-
to administrativo formulado pela parte autora, ônus
que lhe incumbia nos termos do art.  333, inc.  I,  do
CPC, não há falar-se em suspensão do prazo prescri-
cional.
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Desta feita,  tendo ocorrido o sinistro em  24 de de-
zembro de 2008 que causou debilidade permanente na autora e, só tendo sido ajuiza-
da a presente demanda em 21 de agosto de 2013,  imperioso se torna reconhecer a
prescrição do direito autoral.

Não destoa o entendimento, recente, deste Sodalício,
em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGU-
RO  OBRIGATÓRIO  (DPVAT).  ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  MORTE.  PRESCRIÇÃO.  OCORRÊN-
CIA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  COM  RESOLU-
ÇÃO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. SÚMULA Nº
405 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 932, IV, "a", DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESPROVI-
MENTO DO RECURSO. 
Após o advento do CC/2002, passou a ser trienal o
prazo prescricional o ajuizamento da ação de cobran-
ça de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Pre-
cedentes do STJ. - Súmula nº 405 do STJ: "A ação de
cobrança  do  seguro obrigatório  (DPVAT) prescreve
em três  anos."  (TJPB,  AC 0000851-37.2013.815.0601,
Rel. Des. Leandro dos Santos, J. 29/04/2016).

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.

Nesse  passo,  o  relator,  nos  termos  do  art.  557,  do
Código de Processo Civil  de 1973,  poderá,  através de decisão monocrática,  negar
seguimento a recurso manifestamente inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou
em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal,
do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. É o caso dos autos. 
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Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO.

P. I.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                          Desembargador 

        Relator
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