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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  EXTINÇÃO  DA  DEMANDA  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO  ANTE  O
RECONHECIMENTO  DA  PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO.  AFASTADA.
SÚMULA  573  DO  STJ.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

- O  prazo  prescricional  relativo  ao  seguro
DPVAT é  de  três  anos,  contados  da  ciência
inequívoca do segurado quanto à permanência da
invalidez,  matéria  pacificada  Superior  Tribunal  de
Justiça  Recurso  Especial  representativo  da
controvérsia nº 1388030/MG e Súmula nº 573. 

- No caso dos autos, como a ciência inequívoca
do caráter permanente se deu com a realização do
laudo de exame de corpo de delito não encontra-se
prescrita a pretensão da parte Autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em PROVER o Apelo,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.150.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Gilvane  Lima  de
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Melo, contra a Sentença proferida pelo Juízo  da  Vara única da Comarca de

Picuí que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT proposta em

face da Unibanco AIG Seguros S/A, reconheceu a ocorrência da prescrição e

extinguiu o processo com resolução do mérito. 

Em suas razões, fls. 160/177, a Apelante pugna pela reforma

da Sentença, para que seja afastada a prescrição, determinando o retorno dos

autos à Comarca de origem para prosseguimento do feito.

Contrarrazões às fls. 129/135, pelo Desprovimento do Recurso.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opinou  pelo  Provimento  do

Apelo,  para  anular  a  Sentença  para  que  seja  afastada  a  prescrição  (fls.

139/144).

É o relatório. 

VOTO

Da sentença que extinguiu sem resolução de mérito a Ação de

Cobrança Seguro DPVAT, Apela a parte Autora.

Examino a prescrição reconhecida pelo Juízo a quo.

De pronto,  friso que o prazo prescricional  relativo ao seguro

DPVAT é de três anos, contados da ciência inequívoca do segurado quanto à

permanência da invalidez, matéria pacificada Superior Tribunal de Justiça: 

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA.  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.
SEGURO  DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO.
CIÊNCIA  INEQUÍVOCA  DO  CARÁTER  PERMANENTE
DA INVALIDEZ. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO. 1.
Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. 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.  1.2.  Exceto  nos  casos  de
invalidez  permanente  notória,  ou  naqueles  em  que  o
conhecimento  anterior  resulte  comprovado  na  fase  de
instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da
invalidez  depende  de laudo  médico.  2.  Caso concreto:
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Inocorrência de prescrição, não obstante a apresentação
de  laudo  elaborado  quatro  anos  após  o  acidente.  3.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp  1388030/MG,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
11/06/2014, DJe 01/08/2014)

Desta forma, é necessário laudo médico para que a vítima do

acidente tenha ciência inequívoca da invalidez permanente para o recebimento

do seguro  DPVAT quando a incapacidade não é notória. Isso porque não se

pode confundir  a ciência da lesão,  que pode ser notória,  com a ciência do

caráter  permanente  da  invalidez,  sendo  esta  última  possível  apenas  com

auxílio médico.

Ora,  por  mais  que a parte  Autora  sentisse  redução em sua

capacidade ao longo desses anos, esse fato não seria suficiente para autorizá-

la a pleitear a indenização, pois a legislação do  DPVAT exige mais do que

mera incapacidade, exige invalidez “permanente”. E esse caráter permanente

da invalidez, a meu juízo, é inalcançável ao leigo em Medicina. Para se afirmar

que  uma  lesão  é  permanente,  ou  seja,  sem  perspectiva  terapêutica,  é

necessário concluir pela inviabilidade de qualquer dos tratamentos disponíveis,

o que não é possível sem conhecimento médico. Frise-se que não se pode

confundir  ciência  da  lesão  (ou  da  incapacidade)  com  ciência  do  caráter

permanente da invalidez, pois esta última só é possível com auxílio médico que

assim expressamente defina.

Dessa  feita,  considerando  as  teses  firmadas  em  sede  de

recurso repetitivo, ao julgador não é dado presumir o momento em que ocorreu

a  ciência  do  caráter  permanente  da  incapacidade  por  parte  da  vítima,  à

exceção dos casos em que a invalidez é notória ou quando a ciência anterior

estiver  nitidamente comprovada na fase de instrução.  Para todos os outros

casos,  revela-se  necessária  a  apresentação  de  um  laudo  médico  que

demonstre a ciência inequívoca,  pelo segurado, do seu estado de invalidez

permanente, o qual servirá como base para fixar o termo inicial para contagem

do prazo prescricional.

Outrossim, a Súmula 573/STJ foi  estabelecida nos seguintes
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termos: “nas ações de indenização decorrentes de seguro  DPVAT, a ciência

inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins de contagem do prazo

prescricional,  depende  de  laudo  médico,  exceto  nos  casos  de  invalidez

permanente  notória  ou  naqueles  em  que  o  conhecimento  anterior  resulte

comprovado na fase de instrução”.

Desta forma, tratando-se de invalidez permanente não notória o

prazo  prescricional  terá  início  da  data  em  que  o  segurado  teve  ciência

inequívoca do caráter permanente da invalidez. Por fim, há de se dizer que não

se exige do segurado comprovação de tratamento médico no lapso temporal

entre o evento danoso e o referido laudo médico. 

Logo, considerando que o laudo de exame de corpo de delito

foi realizado em dezembro de 2006 (fl.11) e a propositura da presente ação se

deu em julho de 2009, não encontra-se prescrita a pretensão da parte autora,

razão pela qual deve ser provido o Recurso Apelatório.

Entretanto, não encontrando-se encerrada a instrução ante a

ausência de perícia médica para análise da graduação da lesão, tenho pela

inaplicabilidade do art. 1013, §4º do CPC/2015. 

 

Feitas  tais  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer

ministerial,  PROVEJO  O  Recurso  Apelatório, para  afastar  a  prescrição  e

determinar  o  retorno  dos  autos  à  origem,  para  instrução  do  feito  com  a

realização de perícia médica.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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