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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO
OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO
TRIENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA.
IN CASU, ÉPOCA DO ACIDENTE. CONFIGURAÇÃO.
DECURSO  DO  PRAZO  PRESCRICIONAL.
DESPROVIMENTO. 

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 incapacidade, o que, em regra, ocorre com
a emissão do laudo pericial.
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Porém, deverá ser pronunciada a prescrição nos casos
em que o autor ajuíza a demanda após transcorrido o
prazo do inc. IX do § 3º do art. 206 do Código Civil sem
comprovar  ter  estado  em  tratamento  de  reabilitação
para  justificar  a  consolidação  das  lesões,  situação  em
que  o  marco  inicial  para  a  contagem  do  prazo
prescricional será a data da ocorrência do acidente.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Ferreira,
hostilizando sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mamanguape (fls.
55/56),  nos  autos  da  Ação de  Cobrança  de  Seguro  Obrigatório  (DPVAT)
ajuizada em face da BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS. 

A sentença, reconhecendo a prescrição, julgou extinto o
processo com resolução do mérito, nos termos dos arts. 269, IV, e 219, § 5º,
do CPC/73. 

Em  suas  razões,  fls.  57/64,  o  recorrente  sustenta  a
nulidade da decisão,  com retorno dos autos à origem para produção de
prova. Consoante aduz, “foi tolhido em seu direito de produção de prova, uma
vez que o Juiz prolator da sentença deixou de considerar o fato de que já havia sido
deferido como prova no processo, a expedição de ofício ao INSS, determinando o
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envio de cópia integral  de Processo Administrativo que concedeu ao Recorrente
Benefício  de  Auxílio  Doença,  com a  finalidade  comprovar  que  o  autor,  após  o
acidente, passou por tratamento médico objetivando curar-se de suas enfermidades
(lesões) provocadas pelo acidente, bem como a produção de prova pericial.”.

Contrarrazões, fls. 68/72, pela manutenção do decisum. 

Cota Ministerial sem manifestação meritória, fls. 88/89.

É o relatório.

V O T O .

Exmo.  Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  –  Juiz
convocado/Relator.

Retratam os autos que o autor/apelante ajuizou a ação
em  10/07/2014,  fl.  02,  com  o  objetivo  de  receber  indenização  do  seguro
DPVAT,  alegando  estar  acometido  de  invalidez  permanente  em
consequência das lesões decorrentes do acidente automobilístico ocorrido
em 24/07/2010.

Conforme  já  relatado,  o  Juízo  primevo  reconheceu  a
prescrição e julgou extinto o processo com resolução do mérito. 

Pois bem.

Nos termos do inc.  IX1 do § 3º do art.  206 do Código
Civil de 2002, bem como das Súmulas 4052 e 2783 do Superior Tribunal de
1 Art. 206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:
IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade
civil obrigatório.

2 A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.
3 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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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  inequívoca  de  sua  incapacidade,  o  que,  em  regra,  ocorre  com  a
emissão do laudo pericial.

Nesse sentido, o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT.

PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CARÁTER PERMANENTE DA

INVALIDEZ. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REEXAME. SÚMULA Nº

7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na

vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015  (Enunciados

Administrativos  nºs  2  e  3/STJ).  2.  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.

Precedentes.  3.  Rever o entendimento do tribunal  estadual,  que,

após analisar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela

inexistência de comprovação de causa suspensiva ou interruptiva

da prescrição, esbarraria no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo

interno não provido. (AgInt no Recurso Especial nº 1.684.969/PR

(2017/0170899-0), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva.

DJe 27.02.2018).

Contudo,  a  ciência  inequívoca  da  debilidade
permanente – marco inicial da contagem do prazo prescricional – não é ad
eternum,  não  pode  tornar  imprescritível  a  pretensão  de  recebimento  da
indenização do seguro obrigatório sob pena de ferir a segurança jurídica.

Nesse diapasão, confira-se decisão do STJ:

RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO. TERMO

INICIAL.  CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ.  DATA DO

ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO
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CONHECIDO.  1.  A  Corte  de  origem  entendeu  que  a  ciência

inequívoca da invalidez ocorreu na data do acidente, em razão da

ausência  de  provas  nos  autos  de  que houve tratamento médico

prolongado.  Alterar  este  entendimento  demandaria  reexame  do

acervo  fático  probatório,  o  que  é  vedado pela  Súmula  7/STJ.  2.

Recurso especial não conhecido. (Recurso Especial nº 1.654.707/PR

(2017/0027221-4), STJ, Rel. Luis Felipe Salomão. DJe 07.06.2017).

Nos  casos  em  que  o  tempo  compreendido  entre  a
ocorrência do sinistro e a propositura da demanda for superior a 03 (três)
anos,  faz-se  necessário  comprovar  que,  durante  esse  período,  houve
tratamento com fins de reabilitação ou a sua perduração no tempo para
justificar a consolidação das lesões – e portanto a ciência inequívoca – em
período posterior à data do acidente. 

Aquela  demonstração  também  é  necessária  para
legitimar  a  necessidade  de  dilação  probatória  para  realização  de  exame
pericial após três anos da data do sinistro.

Ausente  essa  comprovação,  considera-se  a  data  do
evento danoso o termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme
vem  decidindo  este  Tribunal  em  harmonia  com  a  jurisprudência  pátria.
Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO

OBRIGATÓRIO.  DPVAT.  PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.

TERMO  INICIAL.  CIÊNCIA INEQUÍVOCA.  IN CASU,  ÉPOCA

DO  ACIDENTE.  CONFIGURAÇÃO.  DECURSO  DO  PRAZO

PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO. 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
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incapacidade,  o  que,  em regra,  ocorre  com a emissão  do laudo

pericial. Porém, deverá ser pronunciada a prescrição nos casos em

que o autor ajuíza a demanda após transcorrido o prazo do inc. IX

do § 3º do art. 206 do Código Civil sem comprovar ter estado em

tratamento de reabilitação para justificar a consolidação das lesões,

situação  em  que  o  marco  inicial  para  a  contagem  do  prazo

prescricional  será  a  data  da  ocorrência  do  acidente.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017481520088150351,  3ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS

GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 25-07-2017)

Não restam  dúvidas,  de  que  o  conjunto  probatório  é
insuficiente para mover a data da ciência inequívoca da consolidação da
debilidade permanente para época posterior à data do acidente, motivo pelo
qual  aquela  data  deve  ser  considerada  para  fins  de  termo  inicial  de
contagem do prazo prescricional,  o que implica concluir que a pretensão
autoral encontra-se fulminada pela prescrição, vez que a demanda deveria
ter sido proposta até 24/07/2013.

Como  a  ação  foi  ajuizada  em  10/07/2014,  está
configurada a prescrição trienal, e essa circunstância impõe a manutenção
da sentença.

Por  fim,  embora  o  autor/apelante  alegue  que  “o  Juiz
prolator da sentença deixou de considerar o fato de que já havia sido deferido como
prova no processo, a expedição de ofício ao INSS, determinando o envio de cópia
integral  de  Processo  Administrativo  que  concedeu  ao  Recorrente  Benefício  de
Auxílio Doença, com a finalidade comprovar que o autor, após o acidente, passou
por  tratamento  médico  objetivando  curar-se  de  suas  enfermidades  (lesões)
provocadas pelo acidente, bem como a produção de prova pericial.”, a sentença foi
proferida em audiência (fls. 55/56) estando presente o advogado da parte
autora,  não  havendo  qualquer  registro  de  discordância  do  respectivo
causídico quanto ao julgamento sem a produção da prova.
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Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 17 de abril  de 2018,  conforme certidão de julgamento de fl.  95,  o
Exmo.  Des.  Saulo  Henrique  de  Sá  e  Benevides.  Além  deste  Relator,
participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides  e  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  em
substituição ao Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça
convocado.

Gabinete no TJ/PB, João Pessoa-PB, 20 de abril de 2018.

Eduardo José de Carvalho Soares.
              J U I Z  C O N V O C A D O / R E L A T O R
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