
Apelação Cível n. 2009.012835-0, de Tubarão
Relatora: Desa.Substituta Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA. PREFACIAL DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA.
FALECIMENTO DO AUTOR DURANTE O TRÂMITE DA AÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO DO PÓLO ATIVO POR SEUS HERDEIROS.
SEPARAÇÃO JUDICIAL ANTES DO RECONHECIMENTO DA
INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO E DA
PROPOSITURA DA AÇÃO. EX-ESPOSA QUE NÃO OSTENTA A
CONDIÇÃO DE HERDEIRA. JULGAMENTO DE EXTINÇÃO EM
RELAÇÃO A ESTA PARTE SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA.
ÉPOCA DO RECONHECIMENTO DA INVALIDEZ A
SEGURADORA APELADA ERA A RESPONSÁVEL PELA
COBERTURA SECURITÁRIA NÃO HAVENDO O QUE SE
FALAR EM SER A PARTE ILEGÍTIMA PARA FIGURAR NA
AÇÃO.

PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA NA
ORIGEM. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO ÂNUA PREVISTA NO
CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA
INEQUÍVOCA DA NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ALEGADA
FALTA DESTE PEDIDO QUE TAMBÉM NÃO CONDUZ AO
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO DE QUE INEXISTINDO
PEDIDO EXTRAJUDICIAL O MARCO INICIAL É A RECUSA
POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO DA AÇÃO JUDICIAL.

MÉRITO. INSURGÊNCIA DE RISCO NÃO COBERTO PELA
APÓLICE POR NÃO SE TRATAR DE SINISTRO ORIUNDO DE
ACIDENTE E SIM DE DOENÇA. TESE RECHAÇADA. LESÃO
POR ESFORÇO REPETITIVO (LER) CONSIDERADA
ACIDENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. CAUSA
EXTINTIVA COMPROVADA PELA SEGURADORA.
CANCELAMENTO DA APÓLICE EM 2003. SINISTRO EM 2005
(DATA DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ), POUCO
IMPORTANDO AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO
EM PERÍODO ANTERIOR EM RAZÃO DE DOENÇA
OCUPACIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.



2009.012835-0, da comarca de Tubarão (3ª Vara Cível), em que são apelantes
Rosania da Silva Gonçalves Mateus e outros, e apelado Santa Catarina Seguros e
Previdência S/A:

A Primeira Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime: acolher
a preambular de ilegitimidade ativa e, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de
Processo Civil, julgar extinto o processo em relação a Rosania da Silva Gonçalves
Mateus, sem resolução de mérito; afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e a
prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, por maioria de votos, julgar
improcedente o pedido inaugural, vencido o Desembargador Carlos Prudêncio.
Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Excelentíssimo
Senhor Desembargador Carlos Prudêncio (Presidente) e o Excelentíssimo Senhor
Desembargador Substituto Saul Steil.

Florianópolis, 05 de junho de 2012.

Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer
RELATORA

Gabinete Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer



RELATÓRIO

Laudeci da Silva Mateus ajuizou Ação de Cobrança em face de Santa
Catarina Seguros e Previdência S/A.

O autor sustentou, em síntese, que apesar de ser beneficiário de um
contrato de seguro de vida que lhe assegura o direito à indenização em razão da
superveniência de sua invalidez permanente, a ré não promove o respectivo
pagamento em seu favor. Pleiteou, assim, a condenação da seguradora ao
pagamento do prêmio previsto na apólice. Anexou a documentação de fls. 05-11.

Em audiência de conciliação, resultou inexitosa a tentativa de
composição da lide (fl. 34). Na oportunidade, a ré apresentou resposta em forma de
contestação (fls. 36-62), acompanhada dos documentos de fls. 63-86. Suscitou,
preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam e arguiu a prescrição como
questão prejudicial do mérito. Meritoriamente, refutou a pretensão estampada na
petição inicial, defendendo, dentre outras questões, a inexistência de cobertura
securitária em razão de invalidez permanente oriunda de doença ocupacional e a
ausência de sua obrigação em promover tal pagamento por força de disposições
contratuais.

Réplica às fls. 95-98.
Por força da decisão de fl. 106, foi deferido o pedido de habilitação dos

herdeiros do autor em virtude de seu óbito.
O representante do Ministério Público, em seu parecer de fls. 109-114,

manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição.
Sobreveio a sentença resolutiva de mérito, que julgou improcedente o

pedido inicial pelo implemento da prescrição, com fundamento no artigo 206, § 1.º, II,
"b", do Código Civil.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação (fls. 120-123),
objetivando a reforma da sentença por entender que não está configurada a
prescrição, pois o prazo prescricional aplicável ao caso é quinquenal, conforme
previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Contrarrazões às fls. 131-146, tendo a parte apelada suscitado as
preliminares de ilegitimidade ativa da ex-cônjuge do segurado e de ilegitimidade
passiva.

Este é o relatório.
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VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade o recurso deve ser
conhecido.

1. Da preliminar de ilegitimidade ativa
Sustentou a recorrida a ilegitimidade ativa de Rosania da Silva

Gonçalves Mateus, ex-cônjuge de Laudeci da Silva Mateus, sob o argumento de que
esta se encontrava separada do segurado quando da propositura desta demanda.

Com efeito, extrai-se do documento de fl. 104 que o casal separou-se
judicialmente em 20/09/2005, antes do reconhecimento da invalidez permanente do
segurado (11/10/2005) e da propositura da presente demanda (05/06/2007).

Desse modo, certo que Rosania da Silva Gonçalvez Mateus não integra
a relação jurídica de direito material dos autos na qualidade de herdeira e beneficiária
do seguro, razão pela qual configurada está a sua ilegitimidade para figurar no polo
ativo da presente demanda.

Por conseguinte, acolho a preambular em foco e, com fulcro no artigo
267, VI, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo em relação a Rosania
da Silva Gonçalves Mateus, sem resolução de mérito, a qual deve ser excluída do
polo ativo.

2. Da preliminar de ilegitimidade passiva
A apelada também suscitou a sua ilegitimidade passiva. Neste contexto,

alegou que, à época do afastamento temporário do segurado de suas atividades
laborais (23/07/1998), não era responsável pelo seguro, mas sim a pessoa jurídica
Cia Paulista de Seguros.

As demais ponderações lançadas como fundamento da prefacial em
voga, relativamente à vigência contratual ao tempo da concessão da aposentadoria
do segurado pelo INSS, confundem-se com o meritum causae.

Não assiste razão à apelada nesse ponto pois, quando reconhecida a
invalidez permanente do segurado em data de 11/10/2005 (fl. 11), esta já era
responsável pela cobertura securitária, consoante se extrai do instrumento de
Convênio Operacional de Seguros acostado às fls. 64-69, datado de 01/02/1999.

Nessa vereda, possuindo a seguradora apelada responsabilidade pela
cobertura securitária à época da invalidez, deve esta responder pelas obrigações
contratualmente assumidas. Logo, não pairam dúvidas de que a Santa Catarina
Seguros e Previdência S/A é parte passiva legítima, motivo pelo qual rechaço a
preliminar em questão.

3. Da prescrição
A parte apelante pretende a reforma da sentença, centrando suas

aduções na inocorrência da prescrição ante a incidência do prazo prescricional de 05
(cinco) anos previsto no Código de Defesa do Consumido ao caso concreto.

Acerca da prescrição da ação do segurado contra o segurador, prevê o
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Código Civil:

"Art. 206. Prescreve: § 1o Em um ano: I - (...) II - a pretensão do segurado
contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo: a) para o segurado,
no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder
à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este
indeniza, com a anuência do segurador; b) quanto aos demais seguros, da ciência do
fato gerador da pretensão;"

Já o Diploma Consumerista dispõe:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua
autoria".

A respeito da prescrição, Silvio de Salvo Venosa ensina que:

"O exercício de um direito não pode ficar pendente indefinidamente. Deve ser
exercido pelo titular dentro de determinado prazo. Isto não ocorrendo, perderá o
titular a prerrogativa de fazer valer seu direito. (...) Se a possibilidade de exercício
dos direitos fosse indefinida no tempo, haveria instabilidade social. (...) O decurso do
tempo, em lapso maior ou menor, deve colocar uma pedra sobre a reação jurídica
cujo direito não foi exercido. É com fundamento na paz social, na tranquilidade da
ordem jurídica que devemos buscar o fundamento do fenômeno da prescrição e da
decadência". (Direito Civil, parte geral. São Paulo: Atlas, 2010, p.561)

Muito se discutiu na doutrina e na jurisprudência acerca da questão,
todavia, atualmente é firme o entendimento de que nas relações securitárias a
prescrição rege-se pelo Código Civil e não pelo Código de Defesa do Consumidor.

Neste vértice, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Enunciado de
Súmula nº 101, pacificou o entendimento de que "a ação de indenização do segurado
em grupo contra a seguradora prescreve em um ano".

Na jurisprudência da Corte Catarinense também há inúmeros
precedentes nesta linha, cujo entendimento restou sedimentado no julgamento do
Grupo de Câmaras de Direito Civil:

"AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE
INDENIZAÇÃO RELATIVA A SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DECISÃO DO
ÓRGÃO ISOLADO QUE, POR MAIORIA, APLICOU O PRAZO ÂNUO, CONTIDO NO
ART. 206, § 1º, II, 'B', DO CÓDIGO CIVIL DE 2002, E RECONHECEU A
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA DO SEGURADO.
INACOLHIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. RECURSO
DESPROVIDO. Em tema de ação de segurado contra seguradora incide o prazo de
prescrição ânuo, previsto no art. 178, § 6°, II, Código Civil de 1916, e no art. 206, §
1º, II, b, do Código Civil de 2002, não aquele lapso quinquenário estipulado no art. 27
Código de Defesa do Consumidor, a teor do entendimento consolidado tanto no
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âmbito desta Corte como no próprio Superior Tribunal de Justiça. (EI n.
2009.006234-4, de Itajaí. Rel. Des. ELÁDIO TORRET ROCHA. j. 03.07.09)

Quanto ao prazo para propor a ação de cobrança contra a seguradora é
contado da ciência inequívoca da invalidez pelo segurado, senão veja-se o enunciado
da Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça:

"O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em
que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".

Ainda, é entendimento deste Sodalício que referido prazo suspende-se
quando há pedido administrativo até a ciência da negativa por parte da seguradora
em arcar com a indenização requerida:

"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. PRAZO ÂNUO. INÍCIO DO LAPSO TEMPORAL
A PARTIR DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. ENTENDIMENTO PACÍFICO
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 101 E
278. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO."1. O prazo
prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra seguradora tem
início na data em que o segurado tem conhecimento inequívoco do sinistro (Súmula
n. 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do fato e a recusa ao
pagamento da indenização. [...]" (Apelação Cível n. 2010.084325-0, de Lages.
Relator: Des. Jaime Luiz Vicari. Data do julgamento: 18/07/2011).

No caso em julgamento narra a peça pórtica (fl. 03): "Apesar de todos os
esforços do Autor, até o momento não conseguiu receber sua indenização,
tampouco, recebeu qualquer comunicado da Requerida negando a cobertura do
mesmo" (grifei).

Verifica-se, assim, que o apelante fez o pedido administrativo,
entretanto, não recebeu resposta, quer positiva, quer negativa de forma que o prazo
prescricional não decorreu, pois não há comprovação da ciência inequívoca do
segurado.

Assim já decidiu este Tribunal:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. INDENIZAÇÃO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. I -
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE. PROVA PERICIAL. AFERIÇÃO DA INCAPACIDADE. DESNECESSIDADE.
CONCESSÃO DA APOSENTADORIA PELO INSS. CONDIÇÃO INCAPACITANTE
CONFIRMADA POR ATESTADOS MÉDICOS. PROEMIAL REJEITADA. II -
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO.
PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INEQUÍVOCA CIÊNCIA DA
NEGATIVA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. ÔNUS DA SEGURADORA NÃO SUPERADO. AÇÃO PROPOSTA
DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO. (...) II - [...] Para efeito de fluência
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do prazo prescricional da pretensão à indenização do segurado contra a
seguradora, a data da correspondência enviada pela seguradora com a recusa
do pagamento é absolutamente irrelevante para se determinar a data da ciência
inequívoca do segurado a respeito de tal recusa, porque a única data válida
para tanto é a data em que o segurado assinou o comprovante de recebimento
de tal comunicação, seja ela o aviso de recebimento, o recibo da notificação do
cartório de títulos e documentos ou o mandado expedido no processo da
notificação judicial. (STJ. REsp. 888.083/ES. Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI j. em
21/6/2007). Forte nessa lição, não há prejudicial a acolher se, pelo que se fez
revelar na instrução processual - e ausente ainda data da ciência da invalidez do
segurado (Verbete 278 da Súmula do STJ) - não transcorrera o prazo ânuo entre a
efetiva ciência do segurado da negativa de pagamento e a propositura da ação
condenatória. (...)". (Apelação Cível n. 2009.022359-5, de Mafra, rel. Des. Henry
Petry Junior, data 25/11/09) (grifei)

Do corpo do acórdão, extrai-se:

"Neste passo, não é dado saber efetivamente a data em que o segurado tomou
inequívoca ciência da missiva encartada à fl. 18, na qual se expõe o "indeferimento
de pedido de indenização".

Realmente - datada de 31/3/2006, e rubricada pela Casa Bancária pertencente
ao mesmo grupo econômico da seguradora em 17/4/2006-, não é dado conhecer o
momento em que comprovadamente o consumidor seguradora foi dela participado.

Têm aqui vez as certeiras ponderações declinadas pela Ministra NANCY
ANDRIGHI no Resp. 888.083/ES j. em 21/6/2007, rechaçando qualquer relação que
se queria estabelecer entre a data da carta da seguradora com o momento no qual o
segurado teve inequívoco conhecimento dela. Observe-se:

'Portanto, ao reconhecer expressamente às fls. 180 que não havia prova cabal
da data exata da cientificação do segurado a respeito da recusa da
seguradora-recorrida em efetuar o pagamento da indenização, mas, mesmo assim,
acolher a alegação de prescrição da pretensão do ora recorrente em receber a
indenização securitária – deduzida nos embargos do devedor opostos pela ora
recorrida –, ao argumento de que a referida cientificação ocorreu no início de 1999
(simplesmente porque a correspondência enviada pela recorrida, com a recusa do
pagamento pretendido pelo recorrente, era datada de 25 de janeiro de 1999), o
acórdão recorrido violou o art. 333, I, do CPC. Assim, considerando o contorno fático
delineado no acórdão recorrido no sentido de que não há prova da data da
cientificação inequívoca do segurado a respeito da recusa da seguradora em efetuar
o pagamento da indenização, é de ser afastada a prescrição reconhecida pelo
Tribunal a quo'.

A ementa do julgado é bastante esclarecedora:

'DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. INDENIZAÇÃO.
PRESCRIÇÃO (ART. 178, § 6.º, II, DO CC/1916 E ART. 206, § 1.º, II, DO CC
ATUAL). PRAZO. FLUÊNCIA. DATA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELA
SEGURADORA COM A RECUSA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DATA DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO. FORMAS DE CARACTERIZÁ-LA E ÔNUS
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DA PROVA DA SUA OCORRÊNCIA.
A jurisprudência das Turmas que compõem a 2.ª Seção do STJ exige que

o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora,
para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da
indenização.

Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para
dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio,
mediante assinatura do segurado: (i) no mandado expedido no processo de
notificação judicial; ou (ii) no recibo de notificação extrajudicial, feita por
intermédio do cartório de títulos e documentos; ou (iii) no aviso de
recebimento (A.R.) de correspondência enviada pela via postal; ou (iv) em
qualquer outro documento que demonstre de formal cabal que o segurado
soube da negativa da seguradora e a respectiva data desse conhecimento.

Para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização
do segurado contra a seguradora, a data da correspondência enviada pela
seguradora com a recusa do pagamento é absolutamente irrelevante para se
determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa,
porque a única data válida para tanto é a data em que o segurado assinou o
comprovante de recebimento de tal comunicação, seja ela o aviso de
recebimento, o recibo da notificação do cartório de títulos e documentos ou o
mandado expedido no processo da notificação judicial.

Quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da
recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora'.

Seguindo tal entendimento, o marco que pode ser utilizado in casu para fins de
início do prazo prescricional - isto é, um momento em que se pode atestar que,de
algum modo, o segurado já sabia que não iria receber a indenização
administrativamente pleiteada - é a data da confecção da correspondência que,
mediante pedido de reconsideração (de data também ignorada), deu pela
manutenção do indeferimento firmado." (grifei e destaquei).

Ad argumentum mesmo se considerarmos que o segurado não requereu
administrativamente o pagamento do benefício, ainda assim, seu direito não estaria
prescrito, eis que há precedentes jurisprudenciais no sentido de que o marco inicial do
prazo se dá com a recusa por parte da seguradora em sede de contestação. Senão
vejamos:

"Nas ações em que se discute o pagamento de indenização de seguro, o prazo
prescricional começa a fluir do momento em que o beneficiário toma ciência
inequívoca (expressa), por parte da seguradora, de que não fará juz à indenização.
Contudo, se o segurado não faz a prévia comunicação do sinistro à seguradora,
tem-se por não iniciado o prazo prescricional quando do ingresso da demanda
indenizatória respectiva" (AC n. 2008.034847-8, de Palhoça. Rel. Des. Mazoni
Ferreira. j. em 15-8-2008). - grifei

Assim, não tendo a seguradora apelada logrado êxito em comprovar a
data da ciência da negativa administrativa e, tendo em vista que tal não pode ser
presumida em prejuízo do segurado, sobretudo porque o ônus de provar a prescrição
é daquela, entendo pelo afastamento da prejudicial de mérito levantada.
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4. Mérito
Vencidas as questões prejudiciais e nos termos do disposto no art. 515,

§ 2º, do Código de Processo Civil, passo a análise do mérito.
O falecido pai dos apelantes contratou apólice de seguro de vida nº

93.001.473, com cobertura para invalidez permanente por acidente no valor de R$
14.437,50 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

A causa geradora do seu direito à indenização securitária encontra-se
comprovada na carta de concessão do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
acostada à fl. 11 do feito, que demonstra com clareza que ele fora aposentado por
invalidez em 11/10/2005, aliado ao atestado médico de fl. 10 que comprova sua
doença incapacitante (LER em membro superior D).

A alegação de que a apólice previa cobertura unicamente por invalidez
decorrente de acidente e, portanto, a invalidez permanente decorrente de doença
estaria descoberta pelo contrato de seguro, não merece prosperar.

O nosso Tribunal de Justiça já vem decidindo essa questão devendo ser
transcrita parte da Apelação Cível 2006.034593-3, da Capital, que bem aborda o
assunto:

"Em verdade, o típico acidente de trabalho é aquele que decorre de ação brutal
e violenta, ora provocado por culpa do próprio empregado, ora por falta de segurança
proporcionada pelo empregador, tendo em ambos os casos o resultado, na maioria
das vezes, da perda de membro ou função do corpo, ou até mesmo a vida do
empregado. No entanto, tem admitido o excelso Pretório, em decisões recentes, que
as doenças decorrentes de um processo evolutivo, desencadeada pela exposição do
empregado a situação insalubre ou perigosa, ora pela inalação de substância tóxica,
ora pela prática de atividade física constante e repetitiva (LER), também são
consideradas acidentes de trabalho, visto gerarem microtraumas pelo corpo do
empregado, a ponto de provocar redução drástica em sua capacidade laborativa.
Muito embora nos microtraumas, em especial na Lesão por Esforço Repetitivo (LER)
ou tenossinovite, não haja o evento súbito e violento como ocorre naqueles em que
há a perda de membro do corpo (pé, mão, braço, perna etc.), em ambos ocorre uma
incapacidade para o trabalho na mesma proporção ou até superior ao típico acidente
de trabalho súbito. Sobre a celeuma, disserta Pontes de Miranda: Tem-se procurado
definir o acidente do trabalho como fato súbito: mas a subitaneidade é elemento
freqüente, sem que seja essencial (Tratado de Direito Privado. Tomo LIV/83).

Não diverge a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"Acidente no trabalho. Microtraumas. Tenossinovite. Inclui-se no conceito de
acidente no trabalho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão que cause incapacidade laborativa.
Precedentes. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido" (REsp n.º
237.594, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar).

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS.
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MICROTRAUMAS. LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS E HÉRNIA DISTAL.
INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE 50%. - Os microtraumas sofridos
pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho,
incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro.
Precedentes. Recurso especial conhecido e provido" (REsp n.º 324.197, Min. Barros
Monteiro).

"DIREITO CIVIL. SEGURO. MICROTRAUMAS. TENOSSINOVITE. ACIDENTE
PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RECURSO
ACOLHIDO. - Nos termos da orientação desta Turma, 'inclui-se no conceito de
acidente de trabalho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a
serviço da empresa, provocando lesão que causa incapacidade laborativa" (REsp n.º
456.456, Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira).

"ACIDENTE NO TRABALHO. Seguro. Tenossinovite. Microtraumas. O esforço
repetitivo pode provocar microtraumas, que se incluem no conceito de acidente no
trabalho, pois a subitaneidade não é seu elemento essencial. Precedentes. Recurso
conhecido e provido" (REsp n.º 242.104, Min. Ruy Rosado de Aguiar).

E do nosso egrégio Tribunal de Justiça:

"No que diz respeito à alegação de que a doença acometida pela autora
(fibromialgia no ombro esquerdo) seria oriunda de doença profissional, o que não
seria coberto pela pelo contrato, tem-se que razão não lhe assiste, eis que "o
microtrauma surgido em decorrência da repetição excessiva de atividade física
(LER), inclui-se no conceito de acidente de trabalho, para o fim de cobertura
securitária estabelecida em contrato de seguro em grupo mantido pela empresa
empregadora [...]" (AC n. 2000.015945-0, de Joaçaba, rel. Des. Mazoni Ferreira, j.
09.05.2002).

"Acidente pessoal. Cláusula Contratual que conceitua como evento súbito,
involuntário e beneficiário. Verificação do resultado danoso, ainda que decorrente de
micro traumatismo, que deve ser interpretada favoravelmente ao segurado. Verba
devida. Enquadra-se no conceito de evento súbito, involuntário e violento exigido
pelo contrato de seguro de vida para a configuração de acidente pessoal ensejador
da indenização, o micro traumatismo que, pouco a pouco, levou o segurado à
invalidez permanente. [...] Impende considerar sem necessidade de forçar a
interpretação, que a idéia de subtaneidade com infortúnio violento e imprevisto não é
desconforme com o conceito de micro traumatismo, o qual corresponde igualmente a
uma lesão ao organismo, ocasionada por agente mecânico, a ponto de se incluir na
categoria do acidente pessoal. E se dúvida houver quanto a precisa inteligência da
cláusula, a interpretação deve beneficiar ao segurado aderente ao contrato".

Desta forma caracterizado o acidente de trabalho há de se reconhecer a
validade da cláusula securitária que assegura o pagamento em caso de invalidez
permanente por acidente.

"[...] deve-se ressaltar que o normal e corriqueiro é que, quando alguém

Gabinete Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer



contrata um seguro pessoal, o faz de forma abrangente a fim de se garantir contra
imprevistos e infortúnios, bem como pretendendo a proteção contra os riscos
advindos de sua atividade e contra os que possam impedir ou dificultar o seu
exercício. Assim, não é crível que a segurada tenha optado pela exclusão de
eventual indenização em caso de incapacidade que frustrasse o exercício de sua
atividade laboral." (in Apelação Cível n. 2007.006406-7, de Videira. Relator: Des.
Marcus Tulio Sartorato).

Não obstante as considerações até aqui lançadas a seguradora não
deve ser condenada ao pagamento da indenização securitária contratada, uma vez
que em 19/05/2003 e novamente em 12/06/2003 o segurado efetuou pedido de
cancelamento do seguro até então celebrado, conforme se denota dos documentos
acostados ao feito (fls. 85 e 86).

Sobre este ponto o segurado aduz "com relação ao cancelamento da
apólice, não merece subsistir a tese do Réu, pois na data do sinistro, a apólice estava
em pleno vigor e isto é o que interessa" (fl. 97).

Tal conclusão não deve prosperar, isto porque, a data do sinistro é a
data de sua aposentadoria por invalidez, ou seja, 11/10/2005 (fl. 11), pouco
importando que em período anterior ele estava afastado temporariamente de seu
trabalho em razão de doença ocupacional, tendo em vista que a causa geradora do
dever de indenizar constante na apólice é a "invalidez permanente parcial ou total" e
esta condição ocorreu em 2005.

Desta forma, tendo a seguradora apelada logrado êxito em provar fato
extintivo do direito de autor (art. 333, II, do CPC), outra solução não há do que o
julgamento de improcedência da ação.

Diante do resultado deste julgamento os apelantes deverão suportar os
honorários advocatícios ao patrono da parte adversa que fixo em R$ 1.500,00 (um mil
e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC, bem como, as custas
processuais, verbas suspensas em obediência ao disposto no art. 12 do Lei nº
1.060/50.

Diante do exposto, pelo meu voto, então: (i) acolho a preambular de
ilegitimidade ativa e, com fulcro no artigo 267, VI, do Código de Processo Civil, julgar
extinto o processo em relação a Rosania da Silva Gonçalves Mateus, sem resolução
de mérito, a qual deve ser excluída do polo ativo; (ii) afastar a preliminar de
ilegitimidade passiva; (iii) afastar a prejudicial de mérito da prescrição; (iv) no mérito,
julgo improcedente o pedido inaugural, condenando os apelantes a efetuarem o
pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa que fixo em R$
1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4º do CPC, bem como,
as custas processuais, verbas suspensas em obediência ao disposto no art. 12 do Lei
nº 1.060/50.

Este é o voto.

Declaração de voto vencido do Exmo. Sr. Des. Carlos Prudêncio
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Ousei divergir em parte da douta maioria pelos motivos que ora seguem:
Trata-se de apelação cível interposta pelo autor Laudeci da Silva Mateus

contra decisão proferida nos autos de ação de cobrança de seguro de vida ajuizada
contra Santa Catarina Seguros e Previdência S.A., a qual julgou improcedente o
pedido por reconhecer a ocorrência da prescrição.

Trazendo os autos em julgamento na sessão no dia 5 de junho do
corrente ano, pela eminente Relatora Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer,
esta Câmara por unanimidade, se posicionou no sentido de: "acolher a preambular de
ilegitimidade ativa e, com fulcro no art. 267, VI, do Código de Processo Civil, julgar
extinto o processo em relação a Rosania da Silva Gonçalves Mateus, sem resolução
de mérito; afastar a preliminar de ilegitimidade passiva e a prejudicial de mérito da
prescrição". Em seguida, esta Câmara por maioria de votos, decidiu julgar
improcedente o pedido inaugural.

O ponto de minha insurgência é em relação ao mérito da ação.
O autor apelante alega que a) é beneficiário de um contrato de seguro

de vida, apólice nº 93.001.473, com cobertura para invalidez permanente no valor de
R$ 14.437,50 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos);
b) na data de 23-7-1998 foi afastado temporariamente de seu trabalho em razão de
doença ocupacional; c) em 11-10-2005 foi concedida a aposentadoria pelo INSS,
ocasião na qual foi reconhecida a sua invalidez total para o trabalho; d) o
reconhecimento da invalidez total e permanente por acidente de trabalho torna
obrigatório o pagamento da indenização prevista na apólice.

Na contestação a ré apelada Santa Catarina Seguros e Previdência
S.A. alega que: a) a responsabilidade do segurador não extravasa os riscos
assumidos no contrato de seguro, este contém cláusulas que são limitativas dos
riscos para viabilizar suas contratações e indenizações. O Código de Defesa do
Consumidor permite a inclusão das cláusulas limitativas de direito; b) a apólice de
seguro previa como cobertura ao segurado indenização por morte natural e/ou
acidental, ou ainda, invalidez permanente total ou parcial por acidente; c) o autor não
comprovou que a causa da sua invalidez se enquadra na cobertura da apólice como
invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente; d) a invalidez do autor
se deu em virtude de doença ocupacional, que é totalmente excluída da cobertura da
apólice; e) na data de 19-5-2003 o autor solicitou o cancelamento do seguro objeto da
presente ação, o que ocorreu em 20-5-2003. Após o cancelamento ter sido efetivado,
o autor firmou novo pedido de cancelamento em 12-6-2003. Como o fato gerador da
concessão de aposentadoria por invalidez pelo INSS ocorreu na data de 11-10-2005,
e o seguro já estava devidamente cancelado desde 20-5-2003, o requerente não faz
jus ao recebimento da indenização; f) o requerente não comunicou à seguradora a
ocorrência do sinistro, nem requereu o pagamento da indenização pela via
administrativa.

A Desembargadora relatora nas razões de seu voto afirmou que:
"caracterizado o acidente de trabalho há de se reconhecer a validade da cláusula
securitária que assegura o pagamento em caso de invalidez permanente por
acidente" (fl. 13).
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Após, porém, ressaltou que a seguradora "não deve ser condenada ao
pagamento da indenização securitária contratada, uma vez que em 19/05/2003 e
novamente em 12/06/2003 o segurado efetuou pedido de cancelamento do seguro até
então celebrado, conforme se denota dos documentos acostados ao feito (fls. 85 e
86)". Ainda, conclui a ilustre relatora "sobre este ponto o segurado aduz 'com relação
ao cancelamento da apólice, não merece subsistir a tese do réu, pois na data do
sinistro, a apólice estava em pleno vigor e isto é o que interessa' (fl. 97). Tal
conclusão não merece prosperar isto porque, a data do sinistro é a data de sua
aposentadoria por invalidez, ou seja, 11/10/2005 (fl. 11), pouco importando que em
período anterior ele estava afastado temporariamente de seu trabalho em razão de
doença ocupacional, tendo em vista que a causa geradora do dever de indenizar
constante na apólice é a 'invalidez permanente parcial ou total' e esta condição
ocorreu em 2005" (fl. 14).

Pois bem, colhe-se dos autos a seguinte declaração datada de
1-8-2004, fornecida pela ré apelada Santa Catarina Seguros e Previdência S.A. que:
"declara-se para os devidos fins e feitos deste seguro, que conforme item 25.1 das
Condições Gerais do Seguro de Vida em Grupo esta apólice está sendo renovada
automaticamente, e terá seu término de vigência prorrogado para 30/06/2005" (fl. 83).
Dessa forma, verifico que a alegação de que o seguro foi cancelado em 2003 não
merece prosperar.

Sobre a afirmação de que "a data do sinistro é a data de sua
aposentadoria por invalidez", novamente discordo da Desembargadora relatora.
Importante esclarecer que o autor teve ciência inequívoca de sua incapacidade
laboral na data em que foi concedida a sua aposentadoria por invalidez pelo INSS,
iniciando-se o prazo para postular eventual cobertura securitária. Ressalto que a data
do sinistro é anterior à concessão da aposentadoria e a data da ciência da
incapacidade laboral serve para definir o termo inicial da prescrição. O sinistro ocorreu
em 23-7-1998, data na qual havia cobertura contratual. Portanto, com o devido
respeito, inconcebível a confusão entre as datas.

A respeito do direito ao seguro de vida, necessário faz-se esclarecer,
desde logo, que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às relações
securitárias posto que as atividades realizadas pela Seguradora são consideradas
serviços, devendo-se equipará-la a fornecedora para os fins da Legislação
Consumerista.

Destaca-se, ainda, que os contratos de seguro caracterizam-se
verdadeiros pactos de adesão, uma vez que não é propiciada ao segurado nenhuma
discussão sobre as cláusulas e condições contratuais, sendo-lhe simplesmente
imposta a aderência ao pacto.

Sendo assim, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso
em exame, tanto pela relação de consumo existente entre as partes, quanto pelo
caráter adesivo dos contratos de seguro.

Ora, o contrato de seguro de vida em grupo, em regra, é feito para cobrir
toda a extensão de prejuízos, conforme dispõe o princípio do risco integral. Em se
tratando dessa modalidade de seguro, a apólice deve ser interpretada da maneira
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mais favorável à parte, haja vista se tratar de contrato de adesão, no sentido de
resguardar aqueles que, acometidos por determinada doença que lhe provoque a
incapacidade laborativa, mantenham condições de subsistência.

Verifica-se que foi concedida pelo INSS ao autor Laudeci da Silva
Mateus a aposentadoria por invalidez, e, como é cediço, o benefício previdenciário
somente é concedido após exaustiva e acurada perícia médica que comprove, de
modo irrefragável a incapacidade laborativa, não sem antes tentar a recuperação do
beneficiário. (fl. 11)

A orientação desta Corte é firme no sentido de que restando
incontroverso que o segurado, em razão da doença que lhe acometeu, padece de
incapacidade permanente à sua atividade profissional, obtendo, inclusive, benefício
previdenciário de aposentadoria por invalidez, é inegável que a indenização
securitária deve abranger a integralidade do valor segurado para este evento, nos
termos da Apelação Cível n. 2004.026708-0, de minha relatoria, DJ de 31-3-2006: "À
seguradora compete efetuar o pagamento da indenização securitária no valor integral
por invalidez permanente, uma vez que incontroversa a incapacidade permanente do
segurado para a sua atividade profissional por motivo de seqüela da lesão. Ademais,
obteve, inclusive, o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez."

No mesmo sentido: "Embora consabido que as indenizações
previdenciária e securitária sejam independentes, a concessão de aposentadoria por
invalidez pelo INSS é prova hábil a demonstrar a inaptidão laboral do segurado, uma
vez que a sua concessão é precedida de exames médicos de notória rigidez, e se
esta foi concedida é porque efetivamente o segurado não possuía mais condições de
exercer suas atividades laborativas habituais. [...] (AC n. 2008.071497-6, Des. Mazoni
Ferreira). (AC n. 2005.043145-1, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, DJ de 3-12-2009)

Assim, no caso em tela, o segurado foi acometido por doença que o
deixou incapaz para o exercício de seu trabalho, o que basta para reconhecer-lhe o
direito à indenização integral prevista na apólice para o risco invalidez,
independentemente e a despeito de qualquer limitação contida nos anexos do
contrato de seguro.

Diante do exposto, no mérito, voto no sentido de julgar procedente o
pedido inaugural.

Florianópolis, 10 de setembro de 2012.

Des. CARLOS PRUDÊNCIO
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