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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003035-90.2013.815.0301.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Pombal.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT S/A.
Advogado : Rostand Inácio dos Santos (OAB/PB 18.125-A).
Apelado : José Ferreira Neto.
Advogado : Jaques Ramos Wanderley (OAB/PB 11.984);

Mayara Queiroga Wanderley (OAB/PB 18.791).

APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. DIFERENÇA DO
VALOR  PAGO  NA  VIA  ADMINISTRATIVA.
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  TERMO  INICIAL.
DATA  DO  ADIMPLEMENTO  A  MENOR.
ENTENDIMENTO DO STJ SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS. AÇÃO AJUIZADA
APÓS  O  DECURSO  DO  LAPSO  TEMPORAL
DE TRÊS ANOS.  EXTINÇÃO DO PROCESSO
COM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,  NOS
TERMOS DO ART.  487,  INCISO II,  DO CPC.
PROVIMENTO DO RECURSO.

-  Conforme já  pacificou o  STJ,  nos  termos  do art.
206, § 3.º, IX, do Código Civil, editando o Enunciado
405  de  sua  Súmula,  o  prazo  prescricional  para  o
ajuizamento  de  ação  de  cobrança  em  matéria  de
DPVAT é de apenas 3 (três) anos. Assim está redigido
o  enunciado:  “a  ação  de  cobrança  do  seguro
obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

-  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  por  ocasião  do
julgamento do REsp nº 1.418.347/MG, submetido ao
regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento
no sentido  de  que,  no  caso  de complementação do
valor do seguro obrigatório (DPVAT), o termo inicial
para  a  contagem do  prazo  prescricional  trienal  é  a
data do pagamento considerado a menor.

Apelação Cível nº 0003035-90.2013.815.0301.                1



VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder
dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A,  desafiando sentença (fls. 104/106)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, nos autos da Ação de
Cobrança do Seguro DPVAT ajuizada por José Ferreira Neto.

Na peça de ingresso, relatou o autor que, no dia 10 de junho de
2007, foi vítima de acidente de trânsito, vindo a sofrer fratura no tornozelo
esquerdo e lesionando gravemente os ligamentos do mesmo. Ainda afirmou
que foi submetido a procedimento cirúrgico e, mesmo após tratamento, ficou
impossibilitado de praticar suas atividades diárias.

Defendeu que, de acordo com o laudo médico, as lesões causou
debilidade permanente do membro inferior esquerdo, razão pela qual faz jus
ao recebimento da diferença de indenização no valor de R$ 12.555,00 (doze
mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais).

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls.  43/51v),  alegando,  preliminarmente,  a  incompetência  do  Juizado
Especial, em virtude da necessidade de realização de perícia. Como prejudicial
de  mérito,  sustentou  a  prescrição  trienal,  já  que  o  acidente  ocorreu  em
10/06/2007 e a  ação somente foi  ajuizada em 09/12/2013.  Meritoriamente,
asseverou a ausência de laudo do IML, como também destacou a necessidade
de observância dos percentuais indenizáveis estabelecidos na lei de regência.

Doravante, ressaltou que, em caso de condenação, deverá ser
deduzido o valor recebido na via administrativa, assim como os juros de mora
deverão incidir desde a citação e a correção monetária a partir do ajuizamento
da ação. 

Perícia realizada (fls. 57/60).

A  parte  promovida  apresentou  manifestação  sobre  o  laudo
pericial confeccionado (fls. 69/72).

Cumprindo  despacho,  o  demandado  juntou  aos  autos  o
comprovante  de  pagamento  da  indenização  na  via  administrativa  (fls.
102/103).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial
(fls. 104/106), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“DIANTE DO EXPOSTO, na forma no art. 487, I, do
CPC,  julgo  PROCEDENTE  em  parte,  o  pedido
formulado  na  inicial,  pelo  que  condeno  a  parte
demandada  a  pagar  a  parte  autora  o  valor,  R$
2.430,00  (dois  mil,  quatrocentos  e  trinta  reais),
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incidindo  juros  de  mora  de  1%  ao  mês  desde  a
citação inicial, e correção monetária desde a data do
evento danoso.
Condeno  a  promovida  ao  pagamento  integral  das
custas processuais e honorários advocatícios, estes à
base de 20% sobre o valor da condenação”.

Inconformado, o demandado interpôs Recurso Apelatório (fls.
108/114),  aduzindo  a  prescrição  triental,  eis  que  o  acidente  ocorreu  em
10/06/2007 e a ação foi ajuizada apenas na data de 09/12/2013. Ainda afirma
que a correção monetária deve ser a partir da data do ajuizamento da demanda,
assim como os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar máximo de 15%, nos termos da Lei nº 1.060/1950. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 134/136v).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito (fls. 141).

 
É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 2015,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Como pode ser visto do relato, a controvérsia a ser apreciada
por esta Corte de Justiça, por ocasião do recurso apelatório interposto pela
seguradora, é acerca da ocorrência ou não da prescrição trienal. Para tanto, a
parte recorrente sustenta que o acidente ocorreu em 10/06/2007 e a demanda
somente foi distribuída em 09/12/2013. 

Pois bem. Conforme já pacificou o STJ, nos termos do art. 206,
§ 3.º, IX, do Código Civil,  editando o  Enunciado 405 de sua Súmula,  o
prazo prescricional para o ajuizamento de ação de cobrança em matéria de
DPVAT é de apenas 3 (três) anos. Assim está redigido o enunciado: “a ação
de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

O referido lapso temporal, em regra, passa a transcorrer da data
do  fato,  exceto  se  outros  marcos  puderem  ser  aplicados,  como  a  data  da
consolidação da lesão e/ou o pagamento na via administrativa.
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O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema,
por ocasião do julgamento do REsp nº 1.418.347/MG, submetido ao regime
dos recursos repetitivos, passando a entender que, no caso de complementação
do valor do seguro obrigatório (DPVAT), o termo inicial para a contagem do
prazo  prescricional  trienal  é  a  data  do  pagamento  considerado  a  menor.
Vejamos:

RECURSO  ESPECIAL.  REPRESENTATIVO  DA
CONTROVÉRSIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO  OBRIGATÓRIO.  DPVAT.
COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR. PRESCRIÇÃO.
PRAZO TRIENAL.  SÚMULA Nº  405/STJ.  TERMO
INICIAL. PAGAMENTO PARCIAL.
1.  A  pretensão  de  cobrança  e  a  pretensão  a
diferenças  de  valores  do  seguro  obrigatório
(DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo
inicial, no último caso, o pagamento administrativo
considerado a menor.
2. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao
regime do art.
543-C do CPC e da Resolução/STJ nº 8/2008.
(STJ/REsp  1418347/MG,  Rel.  Ministro  RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado  em  08/04/2015,  DJe  15/04/2015).  (grifo
nosso).

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  PRINCÍPIO  DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  SEGURO  OBRIGATÓRIO.
DPVAT.  COMPLEMENTAÇÃO  DE  VALOR.
PRESCRIÇÃO.  PRAZO  TRIENAL.  TERMO
INICIAL.  DATA  DO  PAGAMENTO  PARCIAL.
APLICAÇÃO  DA  REGRA  DE  TRANSIÇÃO
PREVISTA NO  ART.  2.028  DO  ATUAL  CÓDIGO
CIVIL.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA
NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA.
REVISÃO  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO DA MULTA.
1. Admitem-se como agravo regimental embargos de
declaração  opostos  a  decisão  monocrática.
Princípios  da  economia  processual  e  da
fungibilidade.
2.  "A  pretensão  de  cobrança  e  a  pretensão  a
diferenças  de  valores  do  seguro  obrigatório
(DPVAT) prescrevem em três anos, sendo o termo
inicial, no último caso, o pagamento administrativo
considerado  a  menor"  (REsp  n.  1.418.347/MG,
submetido ao regime do art. 543-C do CPC).
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3. Incide a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o
acolhimento da  tese  defendida no recurso especial
reclama  a  análise  dos  elementos  probatórios
produzidos ao longo da demanda.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental, ao qual se nega provimento.
(STJ/EDcl  no  REsp  1498498/RS,  Rel.  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).
(grifo nosso).

DIREITO  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
COMPLEMENTAÇÃO  DO  SEGURO  DPVAT.
PRESCRIÇÃO  DA PRETENSÃO  RECONHECIDA.
PRAZO TRIENAL. PRECEDENTES.
1.  Conforme  entendimento  firmado  no  âmbito  da
Segunda Seção desta Corte Superior, a pretensão à
cobrança das diferenças atinentes ao seguro DPVAT,
observada  a  regra  de  transição  do  art.  2.028  do
CC/2002, prescreve em três anos, contados da data
do pagamento administrativo realizado a menor.
2. Prescrição reconhecida no caso concreto.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ/AgRg  no  REsp  1484044/SP,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 26/11/2015)

Por  ocasião  do  voto  do  REsp  nº 1.418.347/MG,  ficou
consignado  que,  “qualquer  ato  inequívoco,  ainda  que  extrajudicial,  do
reconhecimento do direito pelo devedor é considerado causa interruptiva da
prescrição,  a  exemplo  do  pagamento  parcial”.  Ainda  foi  esclarecida  a
diferença entre a suspensão e a interrupção do lapso prescricional da seguinte
forma: “Nesse passo, cumpre ressaltar e distinguir que a suspensão do prazo
de prescrição se dá apenas durante a tramitação administrativa do pedido de
indenização securitária,  voltando a fluir  da data da ciência da recusa da
seguradora (Súmula nº 229/STJ). Por outro lado, se o pleito é acolhido, há,
como  visto,  a  interrupção  do  lapso  prescricional  para  se  postular  a
indenização integral, caso venha ela a ser paga apenas parcialmente”.

Na hipótese,  como  relatado,  o  acidente  que  vitimou  a  parte
autora  ocorreu  em  10/062007,  consoante  boletim  de  acidente  de  trânsito
elaborado pela Polícia Civil (fls. 09). Ainda, é possível vislumbrar que houve
pagamento na via administrativa, ainda que parcial,  na data de  05/03/2010,
conforme transferência bancária anexada aos autos (fls. 103).

Logo, considerando que o pagamento parcial pela seguradora
ocorreu em 05/03/2010, a partir desta data conta-se o prazo de 03 (três) anos
para  ajuizamento  da  ação  de  complementação  da  indenização  do  seguro
obrigatório  DPVAT,  encerrando-se  em  05/03/2013.  Contudo,  a  demanda
somente foi ajuizada em 09/12/2013 (fls. 18), ou seja, após o decurso do prazo
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prescricional trienal, razão pela qual  há de ser reconhecida a prescrição da
pretensão autoral, com a extinção do processo com apreciação do mérito. 

Ante  o  exposto, DOU PROVIMENTO  AO  RECURSO
APELATÓRIO para reconhecer a prescrição da pretensão autoral, julgando
extinto o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso II,
do CPC/2015 (antigo art. 269, inciso IV, do CPC/73), condenando o autor, ora
apelado, ao pagamento das custas processuais, dos honorários periciais e dos
honorários advocatícios do procurador do réu, estes fixados em R$ 1.000,00
(mil reais), incluídos os recursais, nos termos do art. 85, §2,º do CPC/2015,
devendo, no entanto, ser observada a regra do art. 12 da Lei 1.060/50 e art. 98,
§ 3º, do CPC/2015, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.

É COMO VOTO.  

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
   Desembargador Relator
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