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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0054897-82.2006.815.2003)
RELATOR : Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE : Iracilda Maria da Silva
ADVOGADO : Mário Felix de Menezes (OAB/PB n. 10.416)
APELADO : Itaú Seguros S/A 
ADVOGADO : Samuel Marques Custódio de Albuquerque (OAB/PB n. 20.111-A) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT.  MORTE.  PAGAMENTO  FEITO  A
TERCEIRO.  SUPOSTA  PROCURADORA.  AUSÊNCIA  DA
PROCURAÇÃO  NOS  AUTOS.  PAGAMENTO  INVÁLIDO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

_  A  sentença  singular  deve  ser  reformada,  e  julgado
procedente o pedido de ação de cobrança, quando verificado
que a seguradora pagou o valor indenizatório a terceiro, sem
comprovar  que  esta  possuía  a  outorga  da  credora  legítima,
cuja lei prevê como beneficiária do prêmio pelo evento morte
causado por acidente com veículo automotor.

_ Provimento da apelação.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS estes autos,  em que
são partes as acima identificadas.

ACORDA  a  2a  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, à unanimidade, em dar provimento à Apelação Cível, para condenar à apelada
ao pagamento do seguro DPVAT em favor da apelante, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Iracilda Maria da
Silva,  contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  Regional  de  Mangabeira  da
Comarca da Capital que, nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT
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c/c  Reparação  por  Danos  Materiais”,  ajuizada  contra  a  Itaú  Seguradora  S/A,  julgou
improcedente os pedidos contidos na exordial.

 Inconformada, a apelante argui a legitimidade para receber o
seguro, por ter sido companheira do de cujos e ter tido com ele duas filhas. Alega ainda
que nunca recebeu o valor referente ao DPVAT, como também não autorizou ninguém a
receber a indenização do seguro. 

Sustenta que o documento acostado pela FENASEG, o qual
atesta  o pagamento  do seguro  DPVAT à  Terezinha Bezerra  da Silva  pela  morte  por
acidente automobilístico do Sr. Severino Targino da Silva, é unilateral  e não consta a
assinatura da real beneficiária. 

Requer  o  provimento  do  apelo,  para  que  seja  reformada  a
sentença a quo, julgando procedente os pedidos feitos na Inicial (fs. 176/182).

Nas contrarrazões, a apelada afirma que a Tela da Megadata e
o Ofício da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A demonstram que a
quantia pleiteada já foi integralmente paga administrativamente à procuradora Terezinha
Bezerra de Souza, e que foi realizado no teto máximo da época, com base na Resolução
CNSP n. 05/87, e, assim requer a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso
(fs. 186/191).

A Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo prosseguimento da
remessa necessária e da apelação sem manifestação do mérito, por entender ausente o
interesse público e relevância social  que torne necessária a intervenção ministerial  (f.
195/198). 

É o relatório. 

_ Voto _ Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior (Relator)

A apelação deve ser provida. 

De início, cabe ressaltar que no presente caso não se operou o
instituto  da  prescrição,  pois  o  acidente  ocorreu  em  1988,  quando  vigorava  o  prazo
prescricional de 20 (vinte) anos, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, por se
tratar de ação pessoal. 

A norma de transição, o art.  2.028 do CC/2002, definiu que:
“Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de
sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei
revogada”.

O novo prazo prescricional previsto para a cobrança DPVAT foi
reduzido para 3 (três) anos, por força do disposto no art. 206, § 3º, inciso IX, do CC/2002. 
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Tomando-se por termo inicial a data do sinistro (20/01/1988),
quando da entrada do novo Código Civil (11/01/2003), já havia decorrido mais da metade
dos 20 (vinte) anos previstos pelo código anterior. 

Assim, havendo redução do prazo recursal e o decurso de mais
da metade do anteriormente previsto, deve-se aplicar ao caso o prazo do Código Civil de
1916. E, vislumbrando que da data do sinistro (20/01/1988) até a interposição da ação
(28/11/2006), não decorreu o prazo de vinte anos, restando afastada a prescrição.

Pois bem. Verificada que a presente ação não foi  alcançada
pela prescrição, passemos a análise meritória do recurso. 

A  apelante  se  insurge  contra  a  sentença  a  quo  que  julgou
improcedente o pedido de ação de cobrança para o pagamento da indenização referente
ao seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, o DPVAT,
por entender que já houve o pagamento do referido seguro. 

De fato, de acordo como o extrato do Megadata juntado à f. 37
e o Ofício n. 095/2009/IM acostado à f.  76, extrai-se que a Seguradora Lider-DPVAT,
responsável pelo pagamento das indenizações às vítimas de acidentes, informou ter sido
pago a indenização DPVAT pela morte de Severino Targino da Silva, no valor de Cz$
35.125,00  (Cruzado),  valor  máximo  indenizável,  figurando  como  recebedora  a
procuradora Terezinha Bezerra de Souza. 

É bem verdade que a jurisprudência desta Corte de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o extrato do Megadata possui presunção relativa
de  veracidade1,  e,  portanto  não  há  motivo  para  se  negar  a  validade  do  extrato  do
MEGADATA  como  elemento  informativo,  eis  que  esse  sistema  centralizado  serve,
justamente,  para  abrigar  as  informações  atinentes  ao  seguro  obrigatório  de  veículos
automotores, o que atende à particularidade de a indenização poder ser reclamada na
esfera administrativa ou em juízo de qualquer seguradora que integra o sistema.

Assim, não há dúvidas de que houve o pagamento do seguro
DPVAT pela morte do companheiro da apelante, acontece que o pagamento foi feito a
terceiro, ou seja, a pessoa diversa sem legitimidade para postular referida indenização. 

1APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DPVAT. SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PAGAMENTO EFETUADO NA VIA ADMINISTRATIVA.
COMPROVAÇÃO.  EXTRATO DO SISTEMA MEGADATA.  PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
INDENIZAÇÃO  INDEVIDA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  Tendo  sido
repassado à Autora, pela via administrativa, o valor da indenização securitária em montante condizente aos
moldes  estipulados  na  Decisão  de  primeiro  grau,  cujo  montante  não  foi  objeto  de  irresignação  pela
Promovente,  não  há  que  se  falar  em pagamento  da  indenização.  Por  pairar  sobre  os  documentos
emitidos pelo Sistema Megadata presunção relativa de veracidade, à parte contrária incumbe afastar
tal presunção, situação não evidenciada nos autos, uma vez que a Autora não cuidou de carrear
elementos que tivessem o condão de desconstituir a informação trazida no respectivo documento.
(TJPB;  APL  0002781-44.2011.815.0251;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 24/10/2016)
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Ora, dispõe o art. 4º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, com a redação
vigente à época do acidente, que, em caso de morte, o pagamento da indenização deverá
ser efetuado ao cônjuge ou companheiro da vítima. Na hipótese em questão, a apelante
era companheira da vítima, e do convívio tiveram duas filhas, conforme documentos às fs.
12 e13.

Dessa forma, a apelante era quem detinha legitimidade para
receber  o seguro DPVAT,  e,  ainda que tenha outorgado poderes para à procuradora
Terezinha Bezerra  de Souza,  o  pagamento  só  poderia  ser  válido  após ratificação da
credora, ou na hipótese dele ser revertido em proveito da apelante, o que não ocorreu. É
o disciplina o art. 308 do Código Civil, veja-se:

Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito
o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado,

ou tanto quanto reverter em seu proveito. 

Segundo o Ofício apresentado pela Seguradora Líder - DPVAT,
a recebedora do pagamento da indenização do DPVAT, Terezinha Bezerra de Souza, foi
qualificada como procuradora, contudo, a apelada não comprovou tal situação nos autos,
isto  é,  não  juntou  a  procuração  no  qual  a  apelante  Iracilda  Maria  da  Silva  outorgou
poderes especiais  para  que Terezinha Bezerra  de Souza pudesse receber  o referido
seguro.

Portanto,  não  havendo  prova  de  que  a  apelante  outorgou
poderes a terceiro para a percepção do seguro, como também não há prova de que a
recorrente tenha ratificado o recebimento da indenização pela senhora Terezinha Bezerra
de Souza, e que tal pagamento tenha sido revertido em favor da apelante, conclui-se que
a apelada não agiu com as devidas cautelas ao realizar o pagamento do seguro a terceiro
ilegítimo, não contemplada no art. 4º, § 1º, da Lei n. 6.194/74, não podendo ser validado o
pagamento em questão, nos termos do art. 308 do Código Civil. 

Ante o exposto,  dou provimento à apelação, para reformar a
sentença a quo, e julgar procedente o pedido de ação de cobrança, e condenar a apelada
ao pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, pela morte por acidente de
veículo da vitima Severino Tagino da Silva, em favor da apelante Iracilda Maria da Silva,
de acordo com o valor do seguro pago à época do fato, devidamente atualizado, com a
incidência dos juros de mora a partir da citação, nos termos da Súmula 426 2 do STJ, e a
correção monetária, a partir da data do sinistro coberto pelo seguro DPVAT. 

Por fim, considerando o novo deslinde dado à causa, inverto os ônus
sucumbenciais, os quais ficarão inteiramente a cargo das partes promovidas/apeladas,
observando-se o montante fixado pelo juiz de piso no que se refere aos honorários.

2Súmula 426 do STJ – Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 
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É o voto.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Junior

                           Relator
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