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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0008194-55.2013.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Filipe Ramalho Dantas – Adv. José Dias Neto

Apelado: Mafre Seguros Gerais S/A - Adv. Samuel Marques Custodio de 
Albuquerque

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE  COBRANÇA 
DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. 
DPVAT.  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.  CAUSA 
INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. DECURSO DE MAIS 
DE  TRÊS  ANOS  ENTRE  O  PAGAMENTO  E  O 
AJUIZAMENTO  DESTA  AÇÃO.  PRESCRIÇÃO 
RECONHECIDA  EM  SENTENÇA:  MANUTENÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O Código Civil, no caput de seu art. 202, é claro em 
determinar que a interrupção da prescrição “somente 
poderá ocorrer uma vez”.
-  Existência  de  prazo  próprio  para  a  pretensão  
indenizatória em apreço, qual seja, art. 206, § 3º, IX,  
do Código Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 85/87) interposta por 
Filipe Ramalho Dantas hostilizando sentença (fls. 80/84) oriunda da 3ª 
Vara  Cível  da  Comarca  da  Capital-PB  que,  nos  autos  de  Ação  de 
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Cobrança  de  Complementação  do  Seguro  Obrigatório  (DPVAT) 
movida contra Mafre Seguros Gerais S/A, ora Apelada, julgou extinto o 
processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso IV do 
CPC, considerando prescrita a pretensão do Autor.

Inconformado,  o  recorrente  interpôs  a  presente 
Apelação Cível (fls. 85/87), alegando a inexistência da prescrição, tendo 
em vista que o Magistrado não observou a interrupção do prazo em face 
do  ajuizamento  de  demanda  anterior  no  Juizado  Especial  Cível;  desta 
feita,  pugnou  pela  reforma  da  sentença,  com  o  consequente 
prosseguimento do feito.

Intimada,  a  Seguradora  apelada  apresentou 
contrarrazões (fls. 88/93), sustentando a incidência da prescrição, haja 
vista  que  teria  decorrido  mais  de  03  (três)  anos  entre  o  pagamento 
administrativo e a interposição da presente Ação judicial. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu Parecer (fls. 101/106) opinando pelo desprovimento do Apelo, a 
fim de manter integralmente a sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do 
recurso, conheço a presente Apelação Cível.

Inicialmente,  destaque-se  que  o  fato  ensejador  da 
demanda diz respeito à pretensão do Apelante em fazer valer o seu direito 
de  indenização  total  pelo  Seguro  DPVAT,  em  razão  deste  ter  sofrido 
acidente  de  trânsito  ocorrido  em 18  de  novembro  de  2007,  conforme 
laudo de fls. 11/14 dos autos. 

Em virtude  do  acidente,  o  Autor  sofreu  sequelas  no 
membro  inferior  esquerdo,  conforme  laudo  médico  de  fls.  12/13  do 
caderno processual. 
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Por  conta  disso,  o  Autor  aponta  como  causas 
interruptivas da prescrição o pagamento parcial de pedido administrativo e 
o ajuizamento de Ação em sede de Juizado Especial Cível.

Contudo,  o  nosso Código Civil,  no  caput  de  seu  art. 
202,  é  claro  ao  determinar  que,  a  interrupção  da  prescrição  somente 
poderá ocorrer uma vez, como comprovamos abaixo:

Art.  202.  A  interrupção  da  prescrição,  que 
somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I – por despacho do juiz, mesmo incompetente,  
que  ordenar  a  citação,  se  o  interessado  a  
promover no prazo e na forma da lei processual;

II  –  por  protesto,  nas  condições  do  inciso 
antecedente;

III – por protesto cambial;

IV – pela apresentação do título de crédito em 
juízo de inventário ou em concurso de credores;

V – por qualquer ato judicial que constitua em 
mora o devedor;

VI – por qualquer ato inequívoco, ainda que 
extrajudicial, que importe reconhecimento do 
direito pelo devedor. 

Parágrafo  único. A  prescrição  interrompida 
recomeça  a  correr  da  data  do  ato  que  a  
interrompeu, ou do último ato do processo para a  
interromper.

Logo,  devemos  desconsiderar  a  primeira  interposição 
de Ação judicial perante o Juizado Especial Cível para fins de interrupção 
da prescrição, tendo em vista que, restou incontroverso nos autos que, o 
sinistro  ocorreu  em  18  de  novembro  de  2007  e  o  pagamento 
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administrativo  no valor de R$ 2.835,00 (dois  mil  oitocentos  e trinta  e 
cinco reais) deu-se em 31 de outubro de 2008.

Sendo assim, é justamente desta data do pagamento 
administrativo efetuado que houve o reinício do prazo prescricional, haja 
vista  que,  o  referido  pagamento  caracteriza  um  ato  inequívoco  de 
“reconhecimento do direito pelo devedor” e, consequentemente, configura 
a interrupção do prazo prescricional,  ex vi  art. 202, inc. VI, do Código 
Civil.

Além disso,  é  sabido  que não se pode reconhecer  a 
incidência do prazo prescricional geral previsto no art. 205, quando existe 
um prazo próprio,  como ocorre  na pretensão indenizatória  em apreço, 
conforme dispõe o artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil:

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.

Com base no artigo supracitado, depreende-se que o 
Magistrado singular julgou corretamente prescrita a pretensão, em razão 
de  haver  passado  mais  de  3  (três)  anos  entre  a  data  do  pagamento 
administrativo efetuado ao Autor, ocorrida em 31 de outubro de 2008, e o 
ingresso desta Ação de reparação que se deu em 14 de março de 2013.

Ademais,  sobre o  tema em disceptação,  é  pacífico  o 
entendimento do STJ:

Súmula  405 -  A  ação  de  cobrança  do  seguro  
obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.

É  válido  também  colacionar  julgado  do  Tribunal  de 
Justiça do Rio Grande do Sul:
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COBRANÇA.  INDENIZAÇÃO  DPVAT.  PAGAMENTO 
PARCIAL.  PRESCRIÇÃO  DO  DIREITO  DE  PEDIR 
COMPLEMENTAÇÃO  DO  VALOR.  TEMPO  PARA 
AJUIZAR  A  AÇÃO  INICIA  NA  DATA  DO 
PAGAMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 
APLICAÇÃO DO ART. 206, PARÁGRAFO 3º, INCISO 
IX, DO CCB/2002 , 219, § 5º CPC E ART. 269, IV  
CPC.  Pretensão de cobrança de indenização 
referente  a  seguro  obrigatório  DPVAT 
ajuizada  mais  de  três  anos  após  o 
pagamento parcial. Evento coberto que ocorreu 
depois  da  entrada  em  vigor  da  lei  nova,  que 
reduziu  o  prazo  prescricional,  antes  vintenário,  
para  trienal.  Da  data  de  pagamento  parcial  
contam-se  3  anos  para  pedir.  Prazo 
prescricional novo, conforme a regra de transição  
do art. 2.028 do CC/2002, que passa a correr por  
inteiro  a  partir  da  vigência  da  lei  nova.  
Manutenção  da  sentença  por  seus  próprios  
fundamentos.  NEGARAM  PROVIMENTO  AO 
RECURSO”.  (Recurso  Cível  Nº  71001650985,  
Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais,  
Relator:  Heleno  Tregnago  Saraiva,  Julgado  em 
25/09/2008).

O Superior Tribunal de Justiça vem julgando seguindo o 
mesmo entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  COMPLEMENTAÇÃO  DO  SEGURO 
DPVAT. 3 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE 
NEGA PROVIMENTO. 1.  O prazo de prescrição 
para o  recebimento da complementação do 
Seguro DPVAT é trienal (art. 206, § 3º, inciso  
IX, Código Civil) - porque trienal também é o  
prazo  para  o  recebimento  da totalidade  do 
seguro -  e  se  inicia  com  o  pagamento 
administrativo  a  menor,  marco  interruptivo 
da prescrição anteriormente iniciada para o 
recebimento  da  totalidade  da  indenização 
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securitária  (art.  202,inciso VI,  Código Civil).  2.  
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  
(AgRg no AREsp 122.012/SP,  Rel.  Ministro LUIS  
FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
13/03/2012, DJe 19/03/2012) (Destaquei)

Desta feita, em face da inequívoca extemporaneidade 
do pedido de complemento do pagamento do seguro obrigatório feito pelo 
Autor/apelante, comprova-se que o direito autoral encontra-se prescrito, 
como bem decidiu o Juízo a quo, motivo pelo qual deve ser desprovido o 
recurso interposto.

ISTO  POSTO, NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO,  a  fim  de  manter  incólume  a  sentença  vergastada,  em 
conformidade com Parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 02 
de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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