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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
INDENIZAÇÃO  DE  SEGURO  DPVAT. LESÃO
SOFRIDA  PELO  PROMOVENTE.
RECONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO  DA  SEGURADORA.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO
TRIENAL. APLICAÇÃO DO ART. 206, § 3º, IX, DO
CÓDIGO CIVIL. AÇÃO INTENTADA DENTRO DO
PRAZO.  INOCORRÊNCIA.  MÉRITO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
OBJETIVA E JURÍDICA DAS RAZÕES POSTAS NA
DECISÃO  OBJURGADA.  DISSONÂNCIA  DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.  PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE.  INOBSERVÂNCIA  PELO
RECORRENTE  EM  SEDE  RECURSAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  932,  III,  DO  NOVO
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CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO. 

-  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,  tendo  o  lapso  temporal  sido  observado
pelo autor.

- Não enfrentando as razões observadas na decisão
impugnada,  padece  o  recurso  de  regularidade
formal,  um  dos  pressupostos  extrínsecos  de
admissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao
princípio da dialeticidade.

- Dispensável levar a matéria ao plenário, consoante
preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código
de Processo Civil, o qual confere poderes ao relator
para  não  conhecer  de  recurso  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Vistos.

Agenor  Ferreira Leandro interpôs a presente Ação
de Cobrança, em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,
alegando fazer jus ao recebimento da indenização,  a título de Seguro DPVAT, no
importe de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em decorrência de acidente
automobilístico  ocorrido  no  dia  08/07/2011,  do  qual  resultou  trauma  no  quadril
direito com dor e edema.

Devidamente  citada,  a  Seguradora  Líder  dos
Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A  ofertou  contestação,  fls.  29/45,  suscitando,
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preliminarmente, a carência de ação por falta de interesse de agir. No mérito, refuta
os termos da exordial, postulando pela total improcedência dos pedidos.

Impugnação  à  contestação,  fls.  61/65,  repelindo  as
argumentações  citadas  na peça de defesa e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

A  Magistrada  sentenciante,  às  fls.  87/88,  julgou
procedente,  em  parte,  a  pretensão  disposta  na  inicial,  consignando  os  seguintes
termos:

ISTO  POSTO,  julgo  parcialmente  procedente  o
pedido,  apenas  para  determinar  que  a  seguradora
indenize a promovente no montante de R$ 2.362,50
(dois  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois  reais  e
cinquenta  centavos),  com correção  monetária,  pelo
INPC, a contar da data do evento danoso, ou seja,
desde 08/07/2011, e juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação. Extingo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Custas
processuais e honorários advocatícios, no importe de
R$ 1.000,00 pela promovida.

Descontente, a Seguradora Líder dos Consórcios do
Seguro  DPVAT  S/A interpôs  APELAÇÃO,  fls.  91/99,  postulando  a  reforma  da
decisão vergastada, suscitando, em sede de prejudicial, a ocorrência de prescrição.
No mérito, postula a reforma da decisão vergastada, alegando, em resumo, que, em
caso de invalidez parcial, a indenização deve ser proporcional ao mal sofrido.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  123/126,  refutando  as
insurgências carreadas no apelo e pugnando, ao final, pela manutenção do decisum.

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

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De início, cumpre analisar a prejudicial do mérito.

Sustenta o recorrente que o processo deve ser extinto
com resolução do mérito, haja vista a pretensão exordial encontrar-se fulminada pela
prescrição.

Sobre o tema, registra-se,  de logo, que o respectivo
sinistro 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,
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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.
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

Analisando a hipótese em apreço, vê-se que o autor
foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 08 de julho de 2011, e, em virtude
da incapacidade permanente apresentada,  ingressou com a presente demanda na
data  de  04  de  julho  de  2014,  conforme  se  depreende  do  protocolo  eletrônico
constante à fl. 02, um seja, um pouco antes do término do prazo de 03 (três) anos.
Logo, não há que se falar em ocorrência de prescrição.

Superado esse antecedente lógico-processual, passa-
se  à  apreciação  do  mérito  propriamente  dito,  destacando,  desde  logo,  não  se
credenciar o recurso ao conhecimento, por ofensa ao princípio da dialeticidade.
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Como se sabe, dentre os vários princípios a regular a
sistemática processual dos recursos cíveis, o da dialeticidade apresenta-se como um
dos mais relevantes, porquanto se traduz na necessidade de a parte insatisfeita com o
provimento judicial apresentar a sua irresignação através de um raciocínio lógico e
conexo  aos  motivos  elencados  no  decisório  combatido,  de  modo a  possibilitar  à
instância recursal o conhecimento pleno das fronteiras do descontentamento. 

Sobre o assunto, disserta Nelson Nery Júnior:

Princípio  da  dialeticidade.  De  acordo  com  este
princípio, exige-se que todo recurso seja formulado
por  meio  de  petição  na  qual  a  parte,  não  apenas
manifeste  sua  inconformidade  com  o  ato  judicial
impugnado, mas também, necessariamente, indique
os motivos de fato e de direito pelos quais requer o
novo  julgamento  da  questão  nele  cogitada.  Na
verdade, trata-se de princípio ínsito a todo processo,
que  é  essencialmente  dialético.  (Apud  Fredie
Diddier Jr., In. Curso de Direito Processual Civil, 3ª
edição, 2007, p. 55).

Ocorre  que  mencionada  conduta  não  foi  adotada
pela parte insurgente no caso telado, já que não impugnou, de forma específica, os
fundamentos declinados na decisão combatida. Em verdade, a recorrente não teceu
argumentação que afronte diretamente as premissas do provimento hostilizado.

Tal constatação é possível a partir de um confronto
entre  a  fundamentação  da  decisão  e  as  razões  do  recurso,  donde  se  extrai  as
seguintes  conclusões:  a Magistrada  singular julgou  parcialmente  procedente  a
pretensão disposta na inicial, condenando a  seguradora a pagar ao promovente o
montante  de  R$  2.362,50  (dois  mil,  trezentos  e  sessenta  e  dois  reais  e  cinquenta
centavos). Por outro lado, ao manusear o processo, o apelante, ao rebater as razões
do recurso, não impugnou especificamente os termos da sentença, referindo-se a
valores que não codizem com a realidade dos autos,  conforme se depreende da
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tabela anexada à fl. 98.

Ora, ao deixar de expor as razões de fato e de direito
necessárias à demonstração do desacerto da argumentação abordada no decisório
atacado, isto é, ao não impugnar especificamente os fundamentos da sentença,  não
atendeu a parte recorrente aos requisitos da regularidade formal exigidos para o
conhecimento do recurso, nos termos do art.  932, III, do Novo Código de Processo
Civil.

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER C/C  COBRANÇA E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO  DO  MUNICÍPIO.  NÃO
IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  AOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA  OBJURGADA.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO
DO ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO.
-  A teor  do  disposto  no  art.  514,  incisos  I e  II  do
Código  de  Processo  Civil,  a  parte  apelante  deve
verberar  seu  inconformismo,  expondo  os
fundamentos  de  fato  e  direito  que  lastreiam  seu
pedido  de  nova  decisão.  Assim,  na  hipótese  de
ausência  de  razões  recursais  ou  sendo  estas
totalmente dissociadas da decisão recorrida, não se
conhece  do  recurso,  ante  a  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade.  (TJPB;  APL  nº  0000186-
29.2015.815.0511,  3ª  Câmara  Cível,  Desembargador
José Aurélio da Cruz, julgamento em 19/11/2015). 

Assim também se posicionou o Superior Tribunal de

Apelação Cível nº 0004912-66.2014.815.2003                                                                                                                                                                                  7

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10683091/inciso-i-do-artigo-514-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  OMISSÃO  QUE  SE
RECONHECE. TESE DE OFENSA AO ART. 535 DO
CPC QUE  PADECE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA Nº 284 DO STF. APELAÇÃO QUE NÃO
IMPUGNOU OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.
DESRESPEITO  À  REGRA  DA  DIALETICIDADE.
ART.  514,  II  DO  CPC.  AGRAVO  REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. Embora a decisão que examinou o
Recurso Especial efetivamente não tenha enfrentado
a tese de ofensa ao  art. 535 do CPC, o apelo nobre
ostenta,  nesse aspecto, fundamentação deficiente,  a
teor  da  Súmula  nº  284  do  STF,  pois  se  limitou  a
invocar  genericamente  o  dever  da  instância  de
origem de examinar às inteiras as teses veiculadas na
apelação, sem indicar precisamente as questões cujo
exame teria  sido  sonegado,  ou realizado  de  modo
contraditório  ou  obscuro.  2.  A  ausência  de
impugnação  específica  ao  único  fundamento  do
acórdão recorrido, por configurar afronta à regra da
dialeticidade recursal, que se extrai do art. 514, II do
CPC,  efetivamente  tornou  inviável  o exame  do
recurso de apelação. 3. Agravo regimental do serviço
social  do  comércio.  SESC AR/ES  desprovido.  (STJ;
AgRg-AREsp  463.165;  Proc.  2014/0009001-7;  ES;
Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Napoleão  Nunes  Maia
Filho; DJE 01/04/2016).

Sendo  assim,  ausente  um  dos  pressupostos  de
admissibilidade  recursal,  qual  seja,  a  regularidade  formal,  não  poderá  ser
conhecido o recurso interposto.
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Oportuno evidenciar que o juízo de admissibilidade
de todos os pressupostos recursais  constitui  matéria de ordem pública,  podendo,
inclusive,  ser analisado pelo órgão julgador,  independentemente do requerimento
das partes.

Outrossim,  é  dispensável  levar  a  matéria  ao
plenário, consoante preconiza o disposto no art. 932, III, do Novo Código de Processo
Civil, o qual confere poderes ao relator para não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida, como ocorrente na espécie.

Ante todo o exposto, REJEITO A PREJUDICIAL E,
NO MÉRITO, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE APELO

P. I.

João Pessoa, 23 de fevereiro de 2017.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                           Desembargador
                                  Relator
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