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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO 
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  ACIDENTE  OCORRIDO  ANTES 
DO  CÓDIGO  CIVIL  DE  2002.  REGRA  DO  ART.  2.028. 
TRANSCURSO  DE  MENOS  DA  METADE  DO  PRAZO 
VINTENÁRIO.  PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO  A QUO. 
CONSTATAÇÃO  DA  INVALIDEZ  PERMANENTE. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  TRATAMENTO  MÉDICO-
HOSPITALAR NO PERÍODO ANTERIOR A EXAME E AOS 
LAUDOS  CONSTANTES  NOS  AUTOS.  PERÍCIAS  QUE 
NÃO  CONSTATARAM  A  INVALIDEZ  PERMANENTE. 
TERMO INICIAL QUE DEVE SER CONSIDERADO COMO 
A DATA DO SINISTRO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. 
ACOLHIMENTO  DE  OFÍCIO  DA  PREJUDICIAL. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- A pretensão do beneficiário contra o segurador, no caso de 
seguro de responsabilidade civil  obrigatório,  prescreve em 
03 anos, nos termos do art. 206, § 3º, inc. IX, do Código Civil.

-  A  fluência  do  prazo  prescricional  para  a  cobrança  do 
seguro  obrigatório,  decorrente  de  invalidez  permanente 
parcial,  tem  início  com  a  ciência  inequívoca,  pelo 
beneficiário, da consolidação da lesão permanente.
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-  Ausente  a  prova  de  tratamento  médico-hospitalar  no 
período anterior a exame médico e aos laudos periciais que, 
por sua vezes, não concluíram pela debilidade permanente, 
resta configurada a prescrição desde a data do sinistro.

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba nos termos do voto da relatora, à unanimidade, ACOLHER 
A  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  DA  PRESCRIÇÃO,  suscitada  de  ofício, 
extinguindo o feito com julgamento do mérito.

R E L A T Ó R I O  

Trata-se de  Apelação Cível interposta por Severino Wilson 
Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cuité, fls. 
158/161, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, ajuizada em desfavor 
de Itaú Seguros S/A. 

O magistrado a quo julgou improcedente o pleito inicial, por 
entender que não restou comprovada a invalidez permanente em decorrência do 
sinistro ocorrido no ano de 1997.

Em  suas  razões,  o  apelante  aduz  que  o  atestado  médico 
demonstra  que  é  portador  de  sequelas  de  intervenção  cirúrgica,  pela  qual  foi 
implantado em sua rótula, dois pinos. Ainda, alega que a lei se contenta com a 
simples demonstração do acidente. (fls. 163/168).

Requer a reforma da sentença para condenar o recorrido ao 
pagamento de indenização, nos termos da inicial.

Contrarrazões, fls. 174/178.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria opinou pelo 
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desprovimento do apelo, fls. 184/188.

É o relatório. 

VOTO

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Depreende-se  dos  autos  que  Severino  Wilson  Oliveira, 
ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro em desfavor de Itaú Seguros S/A, 
no intuito de receber a indenização referente ao Seguro DPVAT, em razão das 
lesões que alega ter sofrido no acidente automobilístico ocorrido em 12 de abril de 
1997, que, segundo ele, deixaram-lhe permanentemente debilitado.

DA PREJUDICIAL DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO

A Lei nº 6.194, de 1974, que dispõe sobre seguro obrigatório e 
danos pessoais  causados por veículos automotores de via terrestre,  não previu 
prazo prescricional específico para a pretensão do beneficiário ao recebimento da 
indenização do seguro DPVAT.

Na vigência do Código Civil de 1916, este prazo era de vinte 
anos, conforme previsto em seu art. 177.

O Código Civil, de 2002, possui disposição específica acerca 
da prescrição das ações propostas pelos beneficiários contra a seguradora. No caso 
de seguro de responsabilidade civil obrigatório, estabelece o art. 206, §3º, IX, do 
referido diploma legal, que prescreve em três anos “a pretensão do beneficiário 
contra  o  segurador,  e  a  do  terceiro  prejudicado,  no  caso  do  seguro  de 
responsabilidade civil obrigatório”.

Destarte, para a aplicação do prazo prescricional deverá ser 
observada a data do sinistro, bem como a regra contida no art. 2.028 do Código 
Civil de 2002:

“Art. 2.028 - Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este 
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Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido 
mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.”

Observo  que  o  acidente  ocorreu  em  12  de  abril  de  1997, 
portanto,  anterior  à  data  do  início  da  vigência  do  Código  Civil  de  2002,  em 
11.01.2003, e não tendo transcorrido mais da metade do prazo vintenário. Logo, 
para este caso, aplica-se o prazo de três anos, previsto no art.  206, § 3º, IX, do 
aludido diploma legal.

Todavia, para se aferir o termo  a quo de fluência do prazo 
prescricional  trienal,  faz-se  necessário  definir  o  momento  a  partir  do  qual  se 
consolidaram as lesões alegadas pelo apelante,  caracterizadoras da invalidez. E 
isso porque, segundo o princípio da  actio nata, a prescrição exige a existência de 
um direito  suscetível  de  ser  reclamado  em juízo  por  seu  titular,  bem como a 
violação desse direito, a partir da qual se contará o prazo extintivo da pretensão.

O art. 13, II, da Resolução 109/2004, da SUSEP, estabelece que 
a  seguradora  só  efetuará  o  pagamento  da  indenização,  em  caso  de  invalidez 
permanente,  quando  a  vítima  terminar  o  tratamento  médico,  tornando-se  a 
incapacidade de caráter permanente:

“Art. 13. A sociedade seguradora efetuará o pagamento das indenizações 
a seguir especificadas, por pessoa vitimada:

I - (...);

II  -  em  caso  de  invalidez  permanente,  desde  que  esteja  terminado  o 
tratamento  e  seja  definitivo  o  caráter  da  invalidez,  a  quantia  que  se 
apurar, tomando-se por base o percentual da incapacidade de que for 
portadora a vítima,  de acordo com a tabela  constante das  normas de 
acidentes  pessoais,  tendo  como  indenização  máxima  a  importância 
segurada  prevista  nas  normas  vigentes,  na  data  da  liquidação  do 
sinistro; (...)”

Dessa forma, o direito do segurado à indenização relativa ao 
seguro DPVAT somente se inicia quando, consolidadas as lesões, permanecer o 
mesmo em estado de invalidez permanente e a seguradora deixar de efetuar o 
pagamento  devido.  Antes  disso,  não  há  como ter  início  o  prazo  prescricional, 
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tendo em vista que sequer a cobrança da indenização seria devida.

Nesse sentido, relativamente ao seguro de vida e acidentes, 
preceitua a Súmula n. 278 do STJ:

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

Observo  que,  embora  o  recorrente  tenha  sido  vítima  de 
acidente de trânsito em 12 de abril  de 1997, somente em 20 de junho de 2006, 
procedeu a um exame de Raio-X a fim de averiguar as sequelas do acidente (fls. 
20).

Todavia, o recorrente não colacionou aos autos  documentos 
aptos a evidenciarem que ele, durante o lapso temporal transcorrido entre a data 
do  acidente  e  o  exame,  submeteu-se  a  tratamento  médico-hospitalar,  a  fim de 
evitar a debilidade permanente.

Ademais, analisando os autos e as perícias que nele constam 
(fls.  48,  78  e  117),  indene  de  dúvidas  de  que  o  recorrente  jamais  teve  ciência 
inequívoca de sua debilidade permanente,  porquanto os laudos não fazem não 
fazem menção que o autor  tenha ficado inválido para o exercício  de qualquer 
função. Assim, não há meios para aferir o quadro de invalidez permanente.

Muito embora o laudo de fls. 117 diga que houve debilidade 
permanente  de  membro  inferior  direito  por  fratura  com  sequela,  a  limitação 
funcional  foi  no  percentual  de  5%.  Assim,  do  cotejo  sistemático  das  provas, 
decorre  logicamente  que  a  lesão  advinda  do  sinistro  não  o  incapacita 
permanentemente para o trabalho, a ensejar a indenização securitária.

Nesse contexto, o termo  a quo do prazo prescricional deve 
ser considerado como a data do sinistro.

Com essas  considerações,  ACOLHO A PREJUDICIAL DE 
MÉRITO  DA  PRESCRIÇÃO,  suscitada  de  ofício,  extinguindo  o  feito  com 
julgamento do mérito.
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Mantenho a condenação nas custas e honorários nos moldes 
da sentença.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes.  Participaram do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais Guedes – relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora 
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