
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001892-32.2015.815.0031 – Comarca de Alagoa Grande
Relator : João Batista Barbosa – Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A
Advogado : Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda (OAB/PB 20.282-A)
Apelado : Iroxe Roan Pascoal da Silva
Advogado : Júlio César de Oliveira Muniz (OAB/PB 12.326)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE COBRANÇA — SEGURO
OBRIGATÓRIO  (DPVAT)  —  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO  —
DEBILIDADE  PERMANENTE  —  PROCEDÊNCIA PARCIAL
— IRRESIGNAÇÃO — PRESCRIÇÃO — INOCORRÊNCIA —
MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO.

— “(...)  o termo inicial da prescrição para que o acidentado peça
indenização  DPVAT,  começa  da  ciência  de  que  sua  invalidez  é
permanente. Esta ciência depende então de laudo médico, exceto nos
casos em que for notória ou naqueles em o conhecimento anterior for
provado no processo. (...)” 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
relatados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado, por unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório, nos termos
do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A contra a sentença de fls. 64/66, proferida pelo magistrado a
quo que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o
pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento de R$ 2.362,00 (dois mil trezentos e
sessenta e dois reais), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a
partir do evento danoso. Custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.

Irresignado, o demandado interpôs o presente recurso apelatório (fls.
68/75), pugnando pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, em consequência, anulação
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da sentença.

Contrarrazões (fl. 80/82).
 
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu

parecer de fls. 88/92, opinou pelo desprovimento do recurso para manter incólume a sentença.

É o relatório. Voto.

A  presente  lide versa  sobre  indenização  decorrente  de  Seguro
Obrigatório DPVAT, que se caracteriza por ser um contrato legal, de cunho eminentemente
social, com regras definidas em norma própria, regido pela Lei nº 6.194/74.

Compulsando  detidamente  o  caderno  processual,  observa-se  que  a
preliminar de prescrição levantada pelo recorrente já foi analisada pelo juízo de primeiro grau,
tendo tal pleito sido rejeitado.

Nessa perspectiva, torna-se aplicável o disposto no art. 206, parágrafo
3º, inciso IX do Código Civil, que abaixo transcrito prediz:

Art. 206. Prescreve: 

§ 3
o
 Em três anos: 

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro
prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A  propósito,  a  matéria  encontra-se  plenamente  pacificada  pelo
Superior Tribunal de Justiça, o qual já Sumulou seu entendimento:

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

Entendimento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  Ação  de  cobrança.  Seguro  obrigatório  (dpvat).
Acidente de trânsito. Morte. Termo inicial da prescrição. Ciência de que a
invalidez é permanente. Prescrição. Ocorrência. Extinção do processo
com resolução do mérito. Irresignação. Súmula nº 405 do STJ. Prejudicado
o recurso. Em entendimento fixado pelo STJ no julgamento dos embargos de
declaração interpostos para modificar a redação da tese desta corte sobre o
prazo de prescrição do DPVAT, definiu-se que o termo inicial da prescrição
para que o acidentado peça indenização DPVAT, começa da ciência de que
sua  invalidez  é  permanente.  Esta  ciência  depende  então  de  laudo
médico,  exceto  nos  casos  em  que  for  notória  ou  naqueles  em  o
conhecimento  anterior  for  provado  no  processo.  Após  o  advento  do
cc/2002,  passou a ser  trienal o prazo prescricional para o ajuizamento da
ação de cobrança de indenização do seguro obrigatório DPVAT. Precedentes
do STJ. Súmula nº 405 do STJ: “a ação de cobrança do seguro obrigatório
(dpvat) prescreve em três anos. ”. (TJPB; APL 0000794-44.2014.815.0161;
Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Aluizio  Bezerra  Filho;
DJPB 11/11/2015; Pág. 11) 

Observa-se que o prazo prescricional das ações de DPVAT inicia a
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partir da ciência inequívoca da invalidez, exceto nos casos em que for notória ou na hipótese
de estar provado nos autos que havia conhecimento anterior acerca da incapacidade.

Convém pontuar que a lesão do promovente, ocorrida em 16/06/2012,
foi  complexa  e,  conforme  avaliação  médica  de  fl.  54/55,  o  paciente  permaneceu  em
tratamento  conservador,  tendo  seu  membro  inferior  esquerdo  imobilizado  por
aproximadamente  90  (noventa)  dias,  além  da  necessidade  de  realização  de  sessões  de
fisioterapia. 

Desta maneira, de acordo com o  disposto no art. 206, parágrafo 3º,
inciso IX do Código Civil e da Súmula nº 405 do STJ, como o sinistro ocorreu em 16/06/2012
o prazo para ajuizamento da ação seria em 16/06/2015. Assim, como a ação foi intentada em
17/07/2015, estaria operada a prescrição.

Acontece  que  a  prova  inequívoca  da  debilidade  não  aconteceu  no
mesmo  momento  do  sinistro,  permanecendo  o  autor  com  a  perna  imobilizada  por
aproximadamente  90  (noventa)  dias  e,  ainda,  se  submetendo  a  sessões  de  fisioterapia,
afastando facilmente o pequeno espaço de tempo entre a data em que se operava a prescrição
e a data de ajuizamento da demanda.

Destarte,  não  existem  motivos  ensejadores  para  acolhimento  da
pretensão da parte recorrente sobre a prescrição, devendo ser mantida a sentença.

Importa ressaltar, para registro, que o apelo se restringiu ao exame de
questão processual, não tendo sido devolvida matéria meritória. Em razão disso os capítulos
inerentes ao mérito devem ser mantidos, vez que em relação eles não houve irresignação.

Feitas  estas  considerações,  em  harmonia  com  parecer  ministerial,
nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque. Participaram do julgamento, ainda, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes e o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com jurisdição limitada, convocado para
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator).

Presente ao julgamento, também, o Dr. Marcus Vilar Souto Maior,
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001892-32.2015.815.0031 – Comarca de Alagoa Grande

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  Seguradora  Líder  dos
Consórcios do Seguro Dpvat S/A contra a sentença de fls. 64/66, proferida pelo magistrado a
quo que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, julgou parcialmente procedente o
pedido autoral, condenando o demandado ao pagamento de R$ 2.362,00 (dois mil trezentos e
sessenta e dois reais), acrescidos de juros moratórios a partir da citação e correção monetária a
partir do evento danoso. Custas e honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.

Irresignado, o demandado interpôs o presente recurso apelatório (fls.
68/75), pugnando pelo acolhimento da preliminar de prescrição e, em consequência, anulação
da sentença.

Contrarrazões (fl. 80/82).
 
Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu

parecer de fls. 88/92, opinou pelo desprovimento do recurso para manter incólume a sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 12 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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