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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1007233-37.2014.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANA LUCIA 
RIBEIRO DE SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ SEGUROS S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35ª Câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao 
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este 
acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLAVIO ABRAMOVICI 
(Presidente sem voto), GILBERTO LEME E MORAIS PUCCI.

São Paulo, 22 de junho de 2018.

Melo Bueno
Relator

Assinatura Eletrônica
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COMARCA: SÃO PAULO  FORO REGIONAL DO JABAQUARA  1ª VARA CÍVEL

APELANTE: ANA LÚCIA RIBEIRO DE SOUZA

APELADA: ITAÚ SEGUROS S/A

JUIZ(A): LAURA MOTA LIMA DE OLIVEIRA MACEDO

VOTO Nº 42175

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT  AÇÃO DE 

COBRANÇA  Autora que tinha ciência inequívoca da sua 

incapacidade um ano após o acidente - Prescrição trienal  

Ocorrência  CC/2002, art. 206, §3º, IX - Ação improcedente  

Recurso desprovido, com observação.

Apelação contra a r. sentença de fls. 238/240 que 

julgou improcedente ação de cobrança do seguro obrigatório de veículo 

automotor (DPVAT). A apelante sustenta, em suma, que não houve a prescrição 

da sua pretensão, pois teve ciência inequívoca de sua incapacidade somente em 

2012, com a realização de exame médico particular. Eventualmente, pede que 

seja reconhecida, como marco temporal dessa ciência, a data em que realizou a 

presente perícia judicial (fls. 242/245).

O recurso foi processado e respondido (fls. 248/257). A 

r. sentença de fls. 150/152 foi anulada pelo v. acórdão de fls. 187/190. 

É o relatório.
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A apelante assevera que foi vítima de acidente 

automobilístico ocorrido aos 11/05/1993, tendo sofrido lesões múltiplas nos 

membros, cuja gravidade acarretou-lhe incapacidade permanente, razão pela 

qual propôs a presente ação, a fim de ser indenizada a título de seguro 

obrigatório (DPVAT) pelo teto previsto na legislação à época (40 salários 

mínimos), ou pelo valor decorrente da graduação da sua incapacidade, a ser 

aferida em perícia.

Nos termos da r. sentença recorrida, “O acidente ocorreu 

em maio de 1993”, e “Aplicando-se o artigo 206, parágrafo 3º, IX, o prazo prescricional é de 

03 anos para a pretensão do beneficiário contra a seguradora, e a do terceiro prejudicado, no 

caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório. O prazo  deve ser contado a partir de 

janeiro de 2003, consumando-se em janeiro de 2006. De suma importância registrar que o 

laudo pericial é expresso em apontar que a autora, um ano após o acidente, ou seja, em maio 

de 1994, estava ciente, de forma inequívoca, de sua incapacidade”. De modo que, a 

presente ação foi julgada improcedente, condenando a ora apelante ao 

pagamento das custas e despesas processuais, e fixando os honorários em 10% 

sobre o valor da causa.

Com efeito, o prazo prescricional em que se insere o 

seguro obrigatório decorrente de acidentes de trânsito é trienal, com expressa 

previsão no art. 206, §3º, IX, do CC, sendo que tal entendimento é pacífico e já 

se encontra sumulado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, na Súmula nº 405: “A 

ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”, tendo como 

termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade, a teor das Súmulas nº 

278 e 573, ambas do C. STJ, que deve ser analisado em cada caso concreto.

No presente caso, a apelante, vítima de acidente 

automobilístico em 11/05/1993 (fls. 18/19), propôs a presente demanda em 

02/05/14, sendo que, de acordo com a documentação apresentada na inicial, o 

documento de cunho médico mais 'recente' havia sido datado em 11/09/00 

(pedido de atendimento médico - fls. 31); cumprindo ressaltar, por oportuno, que 
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não restou demonstrado que a apelante teria se submetido a um “exame médico 

PARTICULAR” em 2012 (fls. 244).

Outrossim, a perícia judicial (fls. 220/223), com relação 

ao quesito nº 08 formulado pela apelada, qual seja, “Em que data ocorreu a 

consolidação das lesões, de modo a caracterizar a invalidez permanente, ensejando a ciência 

inequívoca das lesões pelo autor” (fls. 199), assim respondeu: “08) Após 01 ano da 

lesão”. Fato este, por sua vez, que não foi impugnado pela apelante (fls. 237).

 

Portanto, forçoso reconhecer que a apelante teve 

ciência inequívoca das suas lesões em 1994, não se sustentando as teses 

apresentadas nas razões recursais, sobretudo a de que tal incapacidade teria 

sido apurada apenas quando da realização da perícia judicial, aos 05/01/17. 

Consequentemente, o reconhecimento da prescrição da pretensão da apelante é 

medida que se impõe, eis que ela teria até a data de 11/01/06 para propor a 

presente ação, conforme disposto no art. 206, §3º, IX, do CC, observada a regra 

de transição prevista no art. 2.028 do mesmo Código.

Deste modo, a r. sentença deve ser mantida, por seus 

próprios fundamentos. E, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15, majoram-se os 

honorários advocatícios sucumbenciais, em favor do patrono da apelada, para o 

equivalente a 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado à causa; 

observando-se, contudo, que a apelante é beneficiária da justiça gratuita (fls. 45).

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com 

observação.

FERNANDO MELO BUENO FILHO

       Desembargador Relator
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