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DECISÃO MONOCRÁTICA
                                                               

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
COBRANÇA  DE  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT. 
COMPLEMENTAÇÃO.  PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO  DA  SEGURADORA. 
RECONHECIMENTO  DA  OCORRÊNCIA  DA 
PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DO TERMO INICIAL DO 
PRAZO  PRESCRICIONAL  A  CONTAR  DO 
PAGAMENTO  EFETUADO  NA  ESFERA 
ADMINISTRATIVA.  PRETENSÃO FULMINADA PELO 
DECURSO  DO  TEMPO.  ENTEDIMENTO 
SEDIMENTADO  NO  ÂMBITO  DO  SUPERIOR 
TRIBUNAL DE  JUSTIÇA.  INTELIGÊNCIA DO ART. 
932,  V,  ALÍNEA  B,  DO  CPC/2015. PROVIMENTO 
MONOCRÁTICO DO APELO.

1. A indenização de seguro obrigatório DPVAT possui 
natureza  de responsabilidade civil, com prescrição da 
pretensão de cobrança em 3 anos, de acordo com o 
art. 206, §3°, IX, do CC/2002, e Súmula 405 do STJ.

2.  O marco  inicial  para  a  contagem  do  prazo 
prescricional ao exercício da referida ação, é do efetivo 
pagamento na esfera administrativa, onde o autor se 
insurgiu com o valor recebido, e quedou-se inerte após 
mais de três anos.

3.  RECURSO  ESPECIAL.  REPRESENTATIVO  DA 
CONTROVÉRSIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  VALOR. 
PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.  SÚMULA  Nº  405/STJ. 
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TERMO  INICIAL.  PAGAMENTO  PARCIAL.  1.  A pretensão  de 
cobrança  e  a  pretensão  a  diferenças  de  valores  do  seguro 
obrigatório  (DPVAT) prescrevem em três anos,  sendo o termo 
inicial, no último caso, o pagamento administrativo considerado a 
menor.  2.  Recurso  especial  provido.  Acórdão  submetido  ao 
regime do art.  543-C do CPC e da Resolução/STJ nº  8/2008. 
(REsp  1418347/MG,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS 
CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  08/04/2015,  DJe 
15/04/2015)

VISTOS, etc.,

Francisco Laurentino Coelho interpôs Ação de Cobrança de 
Seguro Obrigatório - DPVAT em face da Seguradora Líder dos Consórcios do 
Seguro  Dpvat  S/A,  pleiteando  o  pagamento  da  complementação  da 
indenização, em razão de debilidade permanente, no membro inferior direito, 
resultante de acidente automobilístico ocorrido em 13/07/2010.

Juntou documentos, fls. 10/21.

A  promovida  apresentou  contestação,  rebatendo  os  fatos 
alegados, e pugnando pela improcedência da demanda.

O MM. Juiz  a quo,  às fls.  112/114,  julgou procedente a ação, 
condenando o promovido à complementação de R$2.362,50 (dois mil, trezentos 
e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de indenização.

Irresignado, a promovida, ora apelante, em suas razões, alega 
que  o  prazo  prescricional  de  três  anos  não  fora  observado,  pois  o  autor 
recorreu  ao  judiciário  quando  sua  pretensão  já  havia  sido  atingida  pela 
prescrição. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, fls. 120/130.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fl.154.

É o breve relato.

DECIDO

Merece guarida a pretensão da parte promovida.

O Seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194, de 19.12.1974, tendo 
por  finalidade  dar  cobertura  a  danos  pessoais  causados  por  transportes 
automotores  de  via  terrestre.  Desta  feita,  qualquer  vítima  de  acidente 
envolvendo  esse  meio  de  transporte  ou  seu  beneficiário,  pode  requerer  a 
indenização desse seguro. Ressalta-se que não se está supondo que houve 
danos físicos, e sim comprovado, por profissional habilitado, de que, realmente, 
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o autor tem debilidade permanente no membro inferior direito.

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:

(…....)

V - a pretensão de reparação civil;

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do 
terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade 
civil obrigatório.”

Nesse sentido pacificado o entendimento do  prazo trienal das 
ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT  consolidado no enunciado da 
Súmula 405 do STJ:

Súmula  405  -  “A  ação  de  cobrança  de  seguro  obrigatório 
(DPVAT) prescreve em três anos”.

Destarte,  uma  vez  estabelecida  a  aplicação  do  prazo 
prescricional de três (03) anos (art. 206, § 3º, V e IX e da súmula 405 do STJ) a 
controvérsia cinge-se à fixação do marco inicial do referido prazo.

No pleito em questão, verifica-se que o autor sofreu o sinistro 
em  13  de  julho  de  2010 e  o  pagamento,  requerido  administrativamente, 
ocorreu  em  24/01/2011,  fl.  16,  e  a  presente  demanda  fora  ajuizada  em 
17/03/2014,  fl.  22,  portanto,  depois  do  prazo  fatal,  tendo  como prescrito  o 
direito do mesmo.

Contudo, merece esclarecer o motivo pelo qual não há como 
considerar o marco inicial do prazo prescricional com a ciência de novo 
Laudo  Pericial  solicitado,  vez  que  já  havia  sido  requerido 
administrativamente, e efetuado o pagamento pela seguradora.

Nesse  sentido,  o  Ministro  Sidnei  Beneti  registrou  ao  julgar  o 
AgRg no Recurso Especial nº 1.195.652-RN, onde afirmou que: “a fixação do termo 
inicial da contagem do prazo prescricional não pode depender, exclusivamente, da vontade da vítima.”.

Ainda o STJ pontifica:

RECURSO  ESPECIAL.  REPRESENTATIVO  DA 

Apelação Cível nº 0000386-83.2014.815.0151 
3



CONTROVÉRSIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  VALOR. 
PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.  SÚMULA  Nº  405/STJ. 
TERMO INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL.
1.  A pretensão  de  cobrança  e  a  pretensão  a  diferenças  de 
valores do seguro obrigatório (DPVAT) prescrevem em três anos, 
sendo o termo inicial, no último caso, o pagamento administrativo 
considerado a menor.

2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime 
do  art.  543-C  do  CPC  e  da  Resolução/STJ  nº  8/2008. 
(REsp  1418347/MG,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS 
BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em 
08/04/2015, DJe 15/04/2015)

Destarte, entendo que o marco inicial para a contagem do prazo 
prescricional ao exercício da referida ação, é do efetivo pagamento na esfera 
administrativa,  onde o autor  se insurgiu  com o valor  recebido,  e quedou-se 
inerte após mais de três anos.

Logo,  não  havendo  comprovação  de  qualquer  causa  de 
interrupção  do  prazo  prescricional,  prescrita  está  a  pretensão  de 
complementação da indenização.

Com efeito, em obediência ao NCPC, demandas que versarem 
acerca  de  decisões  em  recurso  repetitivo  podem  se  decididas 
monocraticamente pelo relator, o que faço no presente apelo.

DISPOSITIVO
Isto posto, fortes nas razões acima,  com fulcro no art.  932, V, 

"'b”,  do NCPC,  DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO,  considerando o REsp 
1418347/MG,  submetido ao rito  dos recursos repetitivos,  para  reconhecer  a 
ocorrência da prescrição, julgando improcedente a demanda.

Em ato contínuo,  invertendo-se o ônus sucumbencial, a teor do 
disposto no art. 85, §2º, do CPC/2015, no percentual de 15% sobre o valor da 
causa, ficando, por conseguinte, suspensa sua exigibilidade, a teor do disposto 
no art. 98, §3º, do CPC/2015, vez que o apelado é beneficiário da assistência 
judiciária.

P.I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz 
RELATOR
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