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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. IRRESIGNAÇÃO.  PREJUDICIAL  DA
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

- ”Para fins do art. 543-C do CPC/1973: 1.1. O termo
inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação  de
indenização,  é  a  data  em  que  o  segurado  teve
ciência  inequívoca  do  caráter  permanente  da
invalidez.  1.2.  Exceto  nos  casos  de  invalidez
permanente notória, a ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez depende de laudo  médico,
sendo  relativa  a  presunção  de  ciência.  2.  Caso
concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante a
apresentação de laudo elaborado quatro  anos  após
o  acidente”.  (REsp   1388030/MG,   Rel.  Ministro
PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,  SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 11/06/2014, DJe 01/08/2014).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Apelo, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 157.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela BRADESCO

SEGUROS S/A contra a Sentença de fls. 116/119 que, nos autos da Ação de
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Cobrança ajuizada por SEVERINO JOSINALDO DA SILVA, julgou procedente

o pedido formulado na inicial, condenando a Promovida ao pagamento de

indenização de seguro DPVAT ao Autor, no valor de R$ 20.400,00 (vinte mil e

quatrocentos  reais),  equivalente  a  40  salários  mínimos,  valor  este  a  ser

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m.,  a  partir  do evento

danoso  (Súmula  nº  54  do  STJ)  e  correção  monetária  desde  a  data  do

ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/81, art. 1º, §2º) até o efetivo pagamento.

Condenou,  ainda,  a  Demandada  em custas processuais e honorários

advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões (fls. 122/137), a Apelante argui, inicialmente, a

prejudicial  de  prescrição  e  a preliminar de carência  de  ação  por  falta  de

interesse processual. No mérito, sustenta a ausência de nexo de causalidade

entre  o  acidente  e  o  dano  dele  decorrente,  bem  como  a  necessidade  de

individualização  do  valor  indenizatório.  Ademais,  requer  a  adequação  do

julgado quanto à data de incidência da correção monetária. Ao final, pugna pelo

provimento recursal.

Sem contrarrazões, certidão de fl. 146.

A Procuradoria  Geral de Justiça opinou pelo provimento  do

recurso para reconhecer a prescrição (fls. 152/153v).

É o relatório. 

VOTO

Prejudicial da Prescrição

A Seguradora  sustenta  que a  ação em exame fora  ajuizada

(28.04.2010)  quando já  transcorridos mais de três anos da data do sinistro

(03.03.2002), requerendo a extinção do feito.

De acordo com o art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de
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2002, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador,

e  a  do  terceiro  prejudicado,  no  caso  de  seguro  de  responsabilidade  civil

obrigatório.

Considerando o disposto na Súmula nº 278 do STJ  “O termo

inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação de indenização,  é  a data  em que o

segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”, infere-se dos autos

que  o  primeiro  Laudo  juntado  à  fl.  17,  datado de  31.01.2005,  descreve  as

sequelas irreparáveis do acidente ocorrido, de caráter permanente, qual seja,

“traumatismo craniano com foco epilético e cisto de retenção” emitido por Dr.

Artur Bernardes C. de Oliveira CRM 1352. 

Já  o  segundo  Laudo,  realizado  em  24.04.2012,  confirma  o

mesmo  quadro  clínico  do  Autor  “transtorno  epiléptico  e  debilidade  mental

adquirida”.

Conforme  entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,

dirimindo a controvérsia quanto ao termo inicial da prescrição nas demandas

por indenização do Seguro Dpvat,  no julgamento do Resp representativo nº

1388030-MG, é na data que o segurado teve ciência inequívoca do caráter

permanente  de  invalidez,  através  do  laudo  médico,  exceto  em  casos  de

invalidez permanente notória. 

Jurisprudência do referido processo:

“RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CARÁTER  PERMANENTE
DA  INVALIDEZ.  NECESSIDADE  DE LAUDO MÉDICO.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do
prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em
que  o  segurado  teve  ciência  inequívoca  do  caráter
permanente  da  invalidez.  1.2.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  a  ciência  inequívoca  do
caráter  permanente  da  invalidez  depende  de  laudo
médico,  sendo  relativa  a  presunção  de  ciência.  2.
Caso concreto: Inocorrência de prescrição, não obstante
a apresentação de laudo  elaborado  quatro  anos  após
o  acidente.  3.  RECURSO ESPECIAL  DESPROVIDO.
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(REsp  1388030/MG,  Rel.  Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 01/08/2014)”

Assim, o prazo prescricional passou a fluir de 31.01.2005, isto

é,  da  data  da  ciência  inequívoca  dos  danos  causados,  possuindo  até

31.01.2008 para ingressar com a demanda. A presente Ação de Cobrança foi

ajuizada em 28.04.2010 (fl. 02), portanto, ocorreu a prescrição.

Ademais, consoante dito pelo parecer do Ministério Público, fl.

153, “em razão das sequelas advindas do acidente narrado nos autos, o Autor

passou a fazer uso de medicamentos e os receituários juntados em fls. 17 e

18, por exemplo, também demonstram que a data da ciência inequívoca da

incapacidade se deu antes da data sustentada na exordial”.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

PROVEJO O RECURSO, para reconhecer a prescrição.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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