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PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO, POR FALTA
DE INTERESSE PROCESSUAL. REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO  PRÉVIO.  COMPROVAÇÃO.
REJEIÇÃO.

-       No caso concreto, não há de se cogitar a falta
de interesse de agir em razão da ausência de pedido
administrativo, ante a comprovação do requerimento
realizado na via administrativa.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DPVAT. APLICAÇÃO DA LEI Nº 6.194/74
VIGENTE  À  ÈPOCA  DO  SINISTRO.  PEDIDO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  NÃO
CONFIGURADA. DESPROVIMENTO DO APELO.

-      O art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de
2002 estabelece o prazo prescricional de três anos
para  a  cobrança  do  seguro  DPVAT.  Hipótese  em
que  o  ajuizamento  da  demanda  ocorreu  antes  de
implementado  o  prazo  prescricional  trienal,  o  que
enseja a manutenção da Sentença combatida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O APELO, rejeitando
a preliminar, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de
fl.294
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  Bradesco Auto/Re

Cia de Seguros contra a Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca

de  Pombal  que,  nos  autos  da Ação de Cobrança, julgou  parcialmente

procedente o pedido formulado, condenando o Promovido ao pagamento de R$

8.400,00  (oito mil  e  quatrocentos  reais), pela invalidez  permanente total  de

membro inferior esquerdo. 

Nas razões da Seguradora, inicialmente, arguiu a preliminar de

carência  de  ação  por falta de interesse processual. No mérito, alegou  a

prescrição  da  pretensão  autoral  com  base  no  art.  206,  §  3º,  IX  do  CPC,

requerendo a extinção do processo. 

Contrarrazões da Seguradora às fls. 273/274v

Instado a se pronunciar, o Ministério Público opinou  pela

rejeição das preliminares e desprovimento do Recurso interposto, fls. 281/288.

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório  DPVAT

em razão do acidente de trânsito sofrido pelo Autor em 14.12.2006, o qual lhe

teria causado lesões de caráter permanente.

Da Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda,

a seguradora insurge-se suscitando em sede de preliminar a carência da ação

por falta de interesse de agir e alegando a prescrição do direito de ação do

Promovente.

Preliminar  de  carência  da  ação,  por  ausência  de  prévio

requerimento administrativo
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Sustentou o Apelante que o Autor é carecedor de interesse de

agir, tendo em vista que não acionou, administrativamente, o pagamento da

indenização de seguro DPVAT. 

De  pronto,  ressalta-se  que  o  entendimento  do  Supremo

Tribunal  Federal  no  Recurso  Extraordinário  nº  631.240,  é  no  sentido  da

necessidade  de  prévio  requerimento  administrativo  como  condição  para  o

acesso ao Poder Judiciário nas Ações de Cobrança de seguro DPVAT (RE Nº

824712).

Desta forma, compulsado os autos, extrai-se do caso concreto

o prévio requerimento administrativo realizado pela parte autora às fls. 80/97, o

que enseja a rejeição da preliminar.

Adentrando no mérito, a Seguradora sustenta que a ação em

exame fora ajuizada quando já transcorridos mais de três anos da data do

sinistro  (14.12.2006),  requerendo  a  extinção  do  feito  ante  a  prescrição  da

pretensão.

Sem razão a Recorrente.

De acordo com o art. 206, § 3º, inciso IX, do Código Civil de

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.

No  caso  concreto,  embora  o  sinistro  tenha  ocorrido  em  14

dezembro de 2006, a parte autora comprovou que em 19 de março de 2007

postulou  perante  a  ré  o  pagamento  da  quantia  devida  administrativamente.

Todavia, como se vê das fls.  80/97, em 28.03.2008 houve o inferimento do

pedido de indenização DPVAT, ou seja,  data em que voltou a fluir  o prazo

prescricional. 

Assim, como a presente demanda foi ajuizada em 26.01.2010

e, no momento do pedido realizado na via administrativa só havia transcorrido
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3 (três) meses, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Ante  o  exposto, rejeito  a  preliminar e  DESPROVEJO  O

APELO DA SEGURADORA, mantendo a sentença em todos os termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da 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, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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