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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
DPVAT. SENTENÇA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO
COM  JULGAMENTO DO MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
TRIENAL RECONHECIDA EM PRIMEIRO GRAU.
IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVENTE. PEDIDO DE
NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  ANÁLISE  CONJUNTA  COM  O
MÉRITO.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.
206, §3°, IX, DO CÓDIGO CIVIL. MARCO INICIAL.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DO  CARÁTER
PERMANENTE  DA  INCAPACIDADE.
CONFECÇÃO  DO  LAUDO  PERICIAL.
ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELO RITO DO ART. 543-C
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RESP  Nº
1.388.030/MG.  INOCORRÊNCIA  DO  INSTITUTO
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PRESCRICIONAL.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
SENTENÇA.  APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º, DO
NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXAME DA
MATÉRIA  PELO  ÓRGÃO  RECURSAL.  CAUSA
MADURA  PARA  JULGAMENTO.  PRELIMINAR
SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES.  CARÊNCIA
DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.  REJEIÇÃO.  APRESENTAÇÃO
DE  CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA
CONFIGURADA.  PRESENÇA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  MÉRITO. ACIDENTE  DE
TRÂNSITO.  DANO  E  NEXO  CAUSAL
DEMONSTRADOS.  APLICABILIDADE  DA  LEI
VIGENTE À ÉPOCA DO SINISTRO. DEBILIDADE
PERMANENTE  CONFIGURADA.  LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO. PROVA SATISFATÓRIA.
INDENIZAÇÃO  FIXADA  DE  ACORDO  COM  O
GRAU DA INVALIDEZ. SÚMULAS Nº 474 E Nº 544,
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
POSSIBILIDADE.  JUROS  MORATÓRIOS.
MOMENTO  DE  INCIDÊNCIA.  CITAÇÃO.
CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO EVENTO
DANOSO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO
INICIAL.

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

-  Conforme enunciado  sumular  nº  278,  “o termo
inicial  do  prazo  prescricional,  na  ação  de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral”.
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-  De acordo com a orientação do Superior Tribunal
de  Justiça,  proclamada  em julgado  decidido  sob o
rito  dos  repetitivos,  exceto  nos  casos  de  invalidez
permanente notória, a obtenção da ciência do caráter
permanente de incapacidade pela vítima de trânsito,
dar-se-á com a confecção do laudo médico pericial.

- Nos moldes do art. 1.013, §4º, do Novo Código de
Processo Civil,  nos casos em que houver a reforma
da  sentença  que  reconheça  a  decadência  ou  a
prescrição,  o  tribunal  deve  julgar  o  mérito,  desde
logo,  se  a  causa  estiver  em condições  de  imediato
julgamento.

-  Não  há  que  se  falar  em  carência  de  ação,  por
ausência  de  requerimento  formulado  na  esfera
administrativa, quando a parte promovida apresenta
contestação,  insurgindo-se  contra  o  mérito  da
demanda,  porquanto  consubstanciada  a  pretensão
resistida.

- Quando se está a tratar de indenização de seguro
DPVAT, deve ser aplicada a lei em vigor à época do
sinistro.

-  A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional  ao  grau  da  invalidez,  nos  termos  da
Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça,

-  De  acordo  com  o  enunciado  sumular  nº  544  do
Superior Tribunal de Justiça, “é válida a utilização de
tabela  do  Conselho  Nacional  de  Seguros Privados
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para estabelecer a proporcionalidade da indenização
do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na
hipótese  de  sinistro  anterior  a  16/12/2008,  data  da
entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008".

- Consoante a Súmula nº 426, do Superior Tribunal
de Justiça, os juros de mora na indenização de seguro
DPVAT incidem desde a citação.

-  Incide  correção  monetária  sobre  dívida  por  ato
ilícito a partir da data do efetivo prejuízo, conforme
Súmula nº 43, do Superior Tribunal de Justiça. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar,  para  afastar  a
prescrição e  anular a sentença e,  com fundamento no  §4º do  art.  1.013,  do Novo
Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido inicial.

Sivaldo Freire de Araújo  interpôs a presente Ação
de  Cobrança,  em  face  de  Bradesco  Companhia  de  Seguros  S/A,  pleiteando  o
recebimento de indenização a título de seguro DPVAT, em decorrência de acidente
automobilístico ocorrido no dia 10 de setembro de 2.008, do qual resultou debilidade
permanente. 

Devidamente citada,  Bradesco Seguros S/A  ofertou
contestação, fls. 17/33, no qual refutou os termos da exordial, postulando pela total
improcedência dos pedidos.

Termo de audiência, fls. 63/64.
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Realização de avaliação médica, fls. 73/73V.
 
O Juiz de Direito  a quo,  fls. 71/72, decidiu a lide nos

seguintes termos:

(…)  JULGO  EXTINTO  O  PROCESSO,  COM
JULGAMENTO DE MÉRITO, e o faço com suporte
nos arts. 219, § 5.º c/c o art. 269, IV, do CPC, deixando
de  condenar  a  promovente  ao  pagamento  de
honorários advocatícios, uma vez que é beneficiária
da gratuidade judicial.  Custas suspensas,  na forma
do art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

Inconformado,  Sivaldo  Freire  de  Araújo interpôs
APELAÇÃO,  fls.  75/82,  e,  nas  suas  razões,  pugna  pela  anulação  da  sentença,
argumentando, em resumo, cerceamento do direito de defesa, porquanto proferida a
decisão  antes  da  produção  de  prova  anteriormente  deferida  pelo  magistrado,
consubstanciado na expedição de ofício ao INSS, para o envio de cópia integral do
processo administrativo, que concedeu ao recorrente o benefício do auxílio-doença.
No mais, estando a causa madura, nos termos do art. 515, §3º, do Novo Código de
Processo  Civil,  requer  a  reforma  da  decisão,  no  que  concerne  a  prescrição,
postulando  que  seja  considerado  como data  da  ciência  inequívoca  da  debilidade
permanente a data da cessação do benefício previdenciário concedido à parte autora.
Ao final,  pede pela  incidência  da correção monetária  e  juros  a partir  da data  do
evento danoso, conforme preceituado na súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça,
bem como a condenação da promovida nas verbas sucumbenciais.

 
Contrarrazões  ofertadas,  fls.  94/104,  arguindo,  em

sede de preliminar, a carência de ação por falta de interesse de agir. Suscitou, como
prejudicial de mérito, a caracterização prescricional da situação incursa nos autos. No
mais, defendeu a improcedência da insurgência recursal.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
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Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Em  um  primeiro  momento,  cumpre  analisar  a
preliminar de carência de ação por falta de interesse processual sustentada pela
seguradora nas razões recursais.

Alegou  a  Bradesco  Seguros  S/A que  o  autor  é
carecedor  de  interesse  processual,  tendo  em  vista  que  não  acionou,
administrativamente, o pagamento da indenização do seguro DPVAT.

Nesse sentido, vale salientar que o Supremo Tribunal
Federal,  quando  do  julgamento  do  RE  nº  631.240,  no  qual  foi  reconhecida
repercussão  geral,  decidiu  que  o  indeferimento,  ou  inércia  ao  requerimento
formulado na via administrativa, é o que vem a consubstanciar a pretensão resistida
e, por conseguinte, o interesse de agir autoral, ampliando o alcance desse precedente
– que tem por objeto a concessão de benefício beneficiário - aplicando-o, de igual
modo, aos casos de seguro DPVAT.

Contudo,  em  que  pese  a  ausência  de  pedido
administrativo  realizado  pelo  recorrente  perante  a  seguradora,  com  o  intuito  de
recebimento  da  indenização  relativa  ao  seguro  DPVAT,  entendo,  com  esteio  nas
orientações consolidadas no RE nº 631.240, que no caso em análise, considerando a
apresentação  pela  instituição  financeira  de  contestação  rechaçando  o  mérito  do
processo, fls. 17/33, caracterizado se encontra o interesse processual pela resistência à
pretensão.

Nesse mesmo sentindo, vem decidindo esta Corte de
Justiça:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  SEGURO  DPVAT.
SENTENÇA  QUE  EXTINGUIU  O  FEITO  SEM
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR  FALTA  DE
INTERESSE  DE  AGIR.  AUSÊNCIA  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.
NECESSIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL  EXARADO  EM  SEDE  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  AÇÃO  AJUIZADA
DEPOIS  DO  JULGAMENTO  DO  ARESTO
PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA REGRA
DE  TRANSIÇÃO.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO.  PRETENSÃO  RESISTIDA.
INTERESSE  DE  AGIR  CONFIGURADO
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.  Esta  corte  já  firmou  entendimento  no
sentido de que o estabelecimento de condições para o
exercício  do  direito  de  ação  é  compatível  com  o
princípio do livre acesso ao poder judiciário, previsto
no  artigo  5º,  XXXV,  da  Constituição  Federal.  A
ameaça  ou  lesão  a  direito  aptas  a  ensejarem  a
necessidade de manifestação judiciária do estado só
se  caracterizam  após  o  prévio  requerimento
administrativo,  o  qual  não  se  confunde  com  o
esgotamento  das  instâncias  administrativas,
consoante  firmado  pelo  plenário  da  corte  no
julgamento  de  repercussão  geral  reconhecida  nos
autos do re 631.240, Rel. Min. Roberto barroso. ” (stf
re:  839.353  ma,  relator:  Min.  Luiz  fux,  data  de
julgamento:  04/02/2015,  data  de publicação:  dje-026
divulg.  06/02/2015  e  public.  09/02/2015).  No  mais,
mesmo  que  não  tenha  havido  o  requerimento
administrativo  prévio,  antes  do  ajuizamento  da
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ação,  no momento em que a  seguradora contesta,
inicia-se a resistência à pretensão e o litígio entre as
partes.  Portanto,  no presente  caso,  não há  que se
falar  em  falta  de  interesse  de  agir. (TJPB;  APL
0012253-64.2014.815.0251;  Primeira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;
DJPB 02/06/2016; Pág. 14) - negritei.

E,

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DPVAT.
DEBILIDADE  PARCIAL  PERMANENTE
DECORRENTE  DE  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
SENTENÇA  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
APELAÇÃO. PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO
POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA
DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.
DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO  DE
CONTESTAÇÃO  E  APELAÇÃO.  PRETENSÃO
RESISTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROVA DO FATO
E  NEXO  DE  CAUSALIDADE.  DEVER  DE
INDENIZAR.  LAUDO  PERICIAL  ATESTANDO
INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. REDUÇÃO
DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  EM
OBSERVÂNCIA  À  PROPORCIONALIDADE  DA
LESÃO  SOFRIDA.  CORRESPONDÊNCIA COM  O
VALOR  PAGO  ADMINISTRATIVAMENTE.
INCIDÊNCIA DA TABELA DE DANOS PESSO- AIS,
CONTIDA  NO  ANEXO  DA  LEI  FEDERAL  Nº
11.945/2009.  PRECEDENTES  DO  STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL.  EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  Nº  43  DO  STJ.  JUROS  DE
MORA.  INCIDÊNCIA  DESDE  A  CITAÇÃO.
SÚMULA Nº 426 DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL.
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1. A exigência de prévio requerimento administrativo
não  deve  prevalecer  quando  o  entendimento  da
seguradora for notória e reiteradamente contrário à
postulação do segurado, como nos casos em que já
tenha apresentado contestação e apelação de mérito,
estando  caracterizado  o  interesse  em  agir  pela
resistência à pretensão. 2. “a indenização do seguro
DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário,
será  paga  de  forma  proporcional  ao  grau  da
invalidez”. Súmula nº 474 do stj” (stj, EDCL no aresp
309.855/sc, Rel. ª Min. ª Maria isabel Gallotti, quarta
turma, julgado em 20/02/2014,  publicado no dje de
05/03/2014). 3. Súmula nº 43 do STJ. Incide correção
monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data
do efetivo prejuízo. 4. Súmula nº 426 do STJ. Os juros
de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a
partir  da  citação.  (TJPB;  APL  0000145-
79.2014.815.0161;  Quarta  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;
DJPB 06/08/2015; Pág. 17) – grifei.

Diante desses  argumentos,  rejeito,  a  preliminar  de
falta de interesse processual.

Prosseguindo,  cumpre  registrar  que  o  pedido  de
nulidade invocado pelo recorrente, sob o argumento de que houve cerceamento de
defesa,  é  questão  que  se  confunde  com  o  mérito, e,  portanto,  será  apreciado
conjuntamente.

O desate da contenda, reside em aferir se a pretensão
indenizatória da parte promovente foi alcançada pela prescrição, conforme declarado
na decisão proferida em primeiro grau.

Inicialmente, insta registrar, que o respectivo sinistro
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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
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
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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.

No tocante ao marco inicial do instituto, a jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se no sentindo de que o início do
cômputo do prazo prescricional nas pretensões visando a cobrança da indenização
do seguro DPVAT dar-se-á a partir da data em que o segurado tiver ciência inequívo-
ca do caráter permanente da invalidez apresentada em decorrência do acidente de
trânsito. 

Sedimentando o entendimento supra, aquele Sodalí-
cio editou a Súmula nº 278, no qual proferiu os seguintes termos:

O termo inicial  do prazo prescricional,  na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral.

A respectiva  exegese  foi  reafirmada  pelo  Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.388.030/MG, submetido a
sistemática do art. 543-C, do Código de Processo Civil, assim ementado:

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
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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.(STJ  -  REsp
1388030 / MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
Segunda Seção, Data do Julgamento 11/06/2014, DJe
01/08/2014) – negritei e grifei.

Ainda  no  elucidado  repetitivo,  o  órgão  julgador
abordou a questão sobre o momento em que a vítima teria ciência inequívoca da
invalidez permanente,  assentando que,  exceto  nos  casos de invalidez permanente
notória,  a  qual  é  constatada no momento  do acidente  de trânsito,  a  obtenção da
ciência do caráter permanente de incapacidade pela vítima de trânsito,  ocorre tão
apenas com a confecção do laudo médico, uma vez que não pode o órgão julgador
presumir a ciência da invalidez pela vítima do acidente, “a partir das circunstâncias
fáticas como o decurso de tempo, a não submissão a tratamento ou a interrupção
deste”, haja vista a inexistência de norma legal nesse sentido.

Significa dizer, o atual posicionamento adotado pela
citada  Corte,  dispensa  a  necessidade  de  demonstração  cabal  pelo  segurado,  dos
registros  de  tratamento  médicos  realizados  até  a  elaboração  do  laudo  pericial,
outrora exigido.

Por oportuno, conclui-se que, o início da fluência do
prazo prescricional, será determinado com base na época em que o segurado tomar
ciência da irreversibilidade de sua invalidez, o que se dá, em regra, com a confecção
do laudo pericial atestando a irreversibilidade da invalidez provocada na vítima, res-
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salvada a hipótese de a lesão permanente se mostrar definitiva, de forma instantânea
e irremediável, desde a data do acidente.

A respeito, julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SE-
GURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRESCRIÇÃO.
PRAZO  TRIENAL.  TERMO  INICIAL.  CIÊNCIA
INEQUÍVOCA.  IN  CASU,  DATA  DO  LAUDO
TRAUMATOLÓGICO.  DECURSO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL QUE NÃO SE OPEROU. RECUR-
SO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊN-
CIA DOMINANTE NO STJ E DESTE TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMEN-
TO MONOCRÁTICO. Nos termos do inc. IX do § 3º
do art. 206 do Código Civil, bem como das Súmulas
405 e 278 do Superior Tribunal de Justiça, a ação de
cobrança  do  seguro  obrigatório  prescreve  em  três
anos. Esse prazo começa a contar a partir da data em
que o segurado passa a ter ciência de sua incapacida-
de, o que, em regra, ocorre com a emissão do laudo
pericial. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00119097620118152001, - Não possui -, Relator DA
DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS MO-
RAIS GUEDES, j. em 29-09-2016) – sublinhei.

E,

PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DA  DEBILIDADE
PERMANENTE.  SÚMULA  278  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NECESSIDADE  DE
LAUDO  MÉDICO.  ENTENDIMENTO  DO
TRIBUNAL  CIDADÃO  EM  SEDE  DE  RECURSO
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REPETITIVO.  PREJUDICAL  NÃO  ACOLHIDA.  -
"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."  (STJ-REsp  1388030/MG,  Rel.
Ministro  PAULO  DE  TARSO  SANSEVERINO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  11/06/2014,  DJe
01/08/2014) (grifei) - O Superior Tribunal de Justiça
firmou  entendimento  pela  impossibilidade  de  se
presumir  a  ciência  da  invalidez  a  partir  de
circunstâncias  fáticas  como o  decurso  do  tempo,  a
não submissão a tratamento ou a interrupção deste,
tal exegese decorreu da constatação da inexistência
de norma legal nesse  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00121123820118152001, - Não possui
-, Relator DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 22-02-
2016) negritei.

Na  espécie,  vislumbro  que  os  documentos
colacionados pela parte promovente, fls. 09/11 e fls. 68/69, não atestam sua invalidez
permanente,  in  casu,  lesão  do  membro  inferior  esquerdo,  no  patamar  de  75%,
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confirmada  tão  apenas  com  a  elaboração  do  laudo  pericial,  fls.  73/V  e,  após  o
ajuizamento da presente ação, pelo que verifico que o exercício da pretensão, deu-se
antes mesmo do início do transcurso do respectivo instituto.

Outrossim, a concessão do auxílio-doença não pode
ser considerada como marco inicial da contagem do prazo prescricional do seguro
DPVAT,  eis  que se  trata  de  benefício  temporário,  pelo  que reputo  prescindível  a
juntada  aos  autos  do  processo  administrativo  instaurado  perante  a  previdência
social.

A respeito:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
DPVAT.  ACIDENTE  OCORRIDO  EM  2002.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  AFASTADA.
MÉRITO. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO.
PARÂMETRO  “ATÉ  40  (QUARENTA)  SALÁRIOS
MÍNIMOS”.  INVALIDEZ  PERMANENTE  E
PARCIAL.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO
PROPORCIONAL  À  EXTENSÃO  DO  DANO.
APLICAÇÃO  DA  TABELA  DA  SUSEP.
INDENIZAÇÃO  FIXADA EM  SALÁRIO  MÍNIMO
VIGENTE  NA OCASIÃO  DO  SINISTRO.  TERMO
INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR
DA  DATA  DO  EVENTO  DANOSO.  RESP  Nº
1.480.620/  SC.  JUROS  DE  MORA  A  PARTIR  DA
CITAÇÃO.  RECURSO  PROVIDO.  Não  havendo
comprovação  de  que  o  autor  tivesse  ciência
inequívoca da incapacidade permanente decorrente
de  lesão  em  membro  inferior  direito  antes  do
ingresso  da  presente  ação  de  indenização  por
acidente,  não  há  como  presumir  que  tal
circunstância  tenha  ocorrido  em  2002  (data  do
acidente)  ou  da  data  da  concessão  do  beneficio
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previdenciário  de  auxílio-doença,  o  qual  é
temporário,  visto  que  a  vítima  teve  ciência
inequívoca das lesões permanentes somente com o
laudo pericial realizado nos autos. (...) ” (TJMS; APL
0000194-53.2012.8.12.0039; Quarta Câmara Cível; Rel.
Des.  Odemilson  Roberto  Castro  Fassa;  DJMS
25/05/2016; Pág. 58)

E,

AGRAVO RETIDO.  Interesse Processual.  Presença.
Ré que contesta o mérito da Demanda, configurando
pretensão  resistida.  Retificação  do  Polo  Passivo.
Descabimento. AGRAVO RETIDO NÃO PROVIDO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de  Cobrança.  Seguro
Obrigatório.  DPVAT.  Sentença  de  Parcial
Procedência. Inconformismo da Ré. Violação ao art.
535,  CPC/73.  Ausência.  Prescrição.  Inocorrência.
Prazo que se inicia da data inequívoca da ciência da
invalidez. Entendimento sedimentado pelo STJ em
sede de  Recurso  Repetitivo,  nos termos do artigo
1.036,  CPC.  Ciência  inequívoca que não  pode ser
presumida.  Concessão  de  Auxílio-Doença.
Benefício temporário que não se presta como marco
inicial  para  o  início  da  contagem  do  prazo
prescricional. Preliminares afastadas. Mérito. Parcial
acolhimento. Acidente de trânsito configurado pelos
termos  da  Lei  nº  6.194/74.  Autor  que  teve  sua
bicicleta colidida por um veículo automotor. Veículo
não identificado. Irrelevância. Acidente de trânsito e
nexo  de  causalidade  comprovados.  Sucumbência
recíproca.  Reconhecimento.  Inteligência  do  art.  86,
caput,  CPC.  (…).  (TJSP;  APL  0012160-
05.2013.8.26.0066;  Ac.  10005531;  Barretos;  Trigésima
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Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.  Penna
Machado; Julg. 23/11/2016; DJESP 01/12/2016) 

Assim,  muito  embora,  anteriormente,  em  vários
casos  semelhantes  ao  presente,  tenha-me  posicionado  pela  necessidade  de
demonstração cabal pelo segurado, dos registros de tratamento médico realizados até
a elaboração do laudo pericial  atestando a irreversibilidade da invalidez provocado
no  segurado,  em  respeito  à  função  uniformizadora  dos  órgãos  jurisdicionais  de
maior  envergadura,  entendi  por  bem realinhar  esse  pensamento,  considerando  o
consignado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no julgamento  de  recurso
representativo da controvérsia,  qual  seja,  o  Recurso Especial nº  1.388.030/MG, já
abordado alhures.

Nessa senda,  verifico que o direito postulatório do
autor  não  foi  alcançado  pela  prescrição,  razão  pela  qual  deve  ser  modificada  a
decisão de primeiro grau que entendeu pela ocorrência de tal instituto.

Prosseguindo,  estando  a  causa  madura  para
julgamento, com amparo no art. 1.013, §4º, do Novo Código de Processo Civil, e em
observância aos princípios da celeridade e efetividade processual, passo ao exame do
mérito processual.

 
O  cerne  da  questão  reside  em  saber  se  ao

promovente é devido o pagamento de indenização a título de seguro DPVAT.

Convém  esclarecer  que  o  seguro  DPVAT  -  Seguro
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre,
criado pela Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, tem por finalidade dar cobertura
a danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, compreendidas
as indenizações por morte,  invalidez permanente e despesas de assistência médica.
As  indenizações  advindas  do  referido  seguro  devem  ser  quitadas
independentemente de verificação de culpa, identificação do veículo ou de outras
apurações, tornando-se legítimas em caso da existência de vítimas transportadas ou
não.
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Desse modo, para que o pagamento da indenização
do  DPVAT  seja  deferido,  necessário  não  apenas  a  comprovação  da  morte  ou
invalidez  permanente  do  acidentado  com  veículo  automotor  e  da  qualidade  de
beneficiário, mas também, a demonstração da ocorrência do referido acidente e do
nexo entre este e a invalidez, evidenciado, no caso em questão, pela Requisição de
Exame nº 01/2009, emitida pela Delegacia de Polícia Civil de Mamanguape, fl. 11, e
através do documento de fl. 09, o qual, nos termos do art. 5º, da Lei nº 6.194/74, é
considerado requisito indispensável para o ressarcimento pleiteado.

Na  hipótese,  em  apreço,  o  acidente,  conforme  se
depreende da documentação colacionada à fl. 11,  ocorreu no dia 10 de setembro de
2008,  nos  moldes  das  alterações  introduzidas  pela Medida  Provisória  nº 340/06,
posteriormente convertida na Lei nº 11.482/2007, que deu nova redação ao art. 3º, II,
da Lei nº 6.194/74, o qual passou a dispor da seguinte forma:

Art.  3°. Os  danos  pessoais  cobertos  pelo  seguro
estabelecido  no  art.  2º  desta  Lei  compreendem  as
indenizações  por  morte,  por  invalidez  permanente,
total ou parcial, e por despesas de assistência médica
e  suplementares,  nos  valores  e  conforme as  regras
que se seguem, por pessoa vitimada:  (Redação dada
pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos).
(...)
II -  até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) -
no caso de invalidez permanente;  e  (Incluído pela
Lei nº 11.482, de 2007) - negritei.

Analisando  a  documentação  acostada  aos  autos,
especificamente o laudo de avaliação médica, fls. 73/V, vê-se que Sivaldo Freire de
Araújo, em razão do acidente de trânsito noticiado na exordial, adquiriu debilidade
permanente  das  funções  do  membro  inferior  esquerdo,  com  grau  de
comprometimento no percentual de 75%.
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Dito isso, inexiste dúvida acerca do direito do autor
perceber o valor relativo à indenização do seguro DPVAT, cabendo aferir, doravante,
o valor da indenização a ser paga ao beneficiário.

Outrossim,  a  indenização  perseguida  deverá  ser
proporcional  ao  grau  e  a  extensão  da  invalidez  ilustrada  pela  prova  pericial
produzida,  por  força  do  enunciado  sumular  nº  544,  que  dispõe  ser “válida  a
utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a
proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também
na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida
Provisória n. 451/2008".

Em sendo assim, a indenização clamada seguirá os
parâmetros consignados na tabela anexa à Lei nº 6.194/74 e será proporcional ao grau
e  à  extensão  da  invalidez  ilustrada  pela  prova  pericial  produzida,  consoante
preceitua a Súmula nº 474, do Superior Tribunal de Justiça:

A  indenização  do  seguro  DPVAT,  em  caso  de
invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma
proporcional ao grau da invalidez.

Tendo  sido  constatada  a  debilidade  permanente
parcial, nos moldes do laudo pericial, fls. 73 e 73/V, é cediço que a indenização será
paga,  considerando  a  quantia  de  até  R$  13.500,00  (treze  mil  e  quinhentos  reais),
devendo  ser  arbitrada  com  base  na  tabela  anexada  à  Lei  6.194/74, e,  ainda,  em
conformidade com percentual da invalidez apurado pelo profissional de saúde, no
caso, 75% (setenta e cinco por cento) da função do membro inferior esquerdo. A título
de ilustração, veja-se:

Morte ou invalidez total
permanente

(Valor máximo fixado)
100% = R$ 13.500,00

Perda anatômica e/ou
funcional completa de um 70% de R$ 13.500,00 = R$ 9.450,00
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dos membros inferiores 

Percentual da Invalidez
apresentada pelo autor 

75%

 Valor da Indenização
devida

75% de R$ 9.450,00 = R$ 7.087,50

Nesse trilhar, atentando-se aos critérios estabelecidos
pela  legislação correlata,  considerando,  para  tanto,  o  grau de invalidez  do autor,
detectado no laudo traumatológico, bem como os parâmetros consignados na tabela
anexa à Lei nº 6.194/74, entendo que a indenização deve ser arbitrada no importe de
R$  7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Por outo  quadrante,  no  que tange aos  consectários
legais,  entendo  que os  juros  de  mora  devem ser  computados  a  partir  da  citação
válida, e a correção monetária deverá ter por marco inicial, a data do efetivo prejuízo,
ou  seja,  do  evento  danoso,  que,  na  hipótese  vertente,  é  a  data  do  acidente,  em
conformidade com o entendimento sumular nº  43 e nº 426, do Superior Tribunal de
Justiça:

Súmula  nº  43: Incide  correção  monetária  sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo. 

E,

Súmula nº 426: Os juros de mora na indenização do
seguro DPVAT fluem a partir da citação.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
CARÊNCIA  DE  AÇÃO,  AO  TEMPO  EM  QUE  DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO, PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E ANULAR A SENTENÇA E, NA
MESMA OPORTUNIDADE, COM AMPARO NO §4º DO ART. 1.013, DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O
PEDIDO INICIAL, CONDENANDO A BRADESCO SEGUROS S/A, A PAGAR À
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PARTE AUTORA, O IMPORTE DE  R$  7.087,50 (SETE MIL, OITENTA E SETE
REAIS  E  CINQUENTA  CENTAVOS),  A  TÍTULO  DE  INDENIZAÇÃO  DE
SEGURO  DPVAT,  COM  A  INCIDÊNCIA  DE  ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA,
DESDE A DATA DO SINISTRO, E JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO)
AO MÊS, CONTADOS DA CITAÇÃO.

Frente  a  ocorrência  de  sucumbência  recíproca,
condeno o promovente na proporção de  40% (quarenta  por cento), e a instituição
financeira  no  patamar  de  60%  (sessenta por  cento),  ao  pagamento  das  custas
processuais e dos honorários advocatícios, estes no importe de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), com arrimo no art. 85, §2º e §8º, do Novo Código de Processo Civil,
observada  a  condição  suspensiva  de  exigibilidade  desses  valores,  em  face  da
gratuidade de justiça  de que goza a  parte  autora,  nos moldes do art.  98,  §3º,  da
legislação processual civil

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 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 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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