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Relator: Des. Ronei Danielli

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS.
COBRANÇA DE PRÊMIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. NULIDADE DA EXECUÇÃO
COM FUNDAMENTO EM RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA
PELO SIMPLES INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. TESE
AFASTADA. PRETENSO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DA
APÓLICE INADMISSÍVEL. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS. EXIGIBILIDADE DAS PRESTAÇÕES
VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2010.081241-3, da comarca de Lages (3ª Vara Cível), em que é apelante Luiz Carlos
Zapelini e Companhia Ltda., e apelado Itaú XL Seguros Corporativos S/A:

A Sexta Câmara de Direito Civil decidiu, por votação unânime, conhecer
e negar provimento ao recurso. Custas legais.

O julgamento, realizado na data de 04 de outubro de 2012, foi presidido
pelo Exmo. Sr. Des. Jaime Luiz Vicari, com voto, e dele participou o Exmo. Sr. Des.
Stanley da Silva Braga.

Florianópolis, 05 de outubro de 2012.

Ronei Danielli
RELATOR



RELATÓRIO

Luiz Carlos Zapelini e Cia. Ltda., cujo nome empresarial é Rodoerre
Logística Ltda., opôs embargos à execução proposta por Itaú XL Seguros
Corporativos S/A perante o juízo da 3ª Vara Cível da comarca de Lages, objetivando
a cobrança de apólices de seguro inadimplidas.

A sentença julgou improcedente o pedido, por reconhecer a exigibilidade
dos títulos cobrados, condenando a embargante ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor dado à
causa na execução, nos termos do art. 20, parágrafos 3ª e 4º, do Código de Processo
Civil.

Irresignada, a embargante interpôs recurso de apelação, reproduzindo
os argumentos deduzidos nos embargos, no sentido de que: a) a cobertura do seguro
estava condicionada ao pagamento do prêmio; assim, "ao não cumprir a obrigação,
automaticamente o contrato foi cancelado"; b) a ausência do pagamento do prêmio
deu-se propositalmente, com a finalidade de rescindir o contrato, pois, segundo
previsão contratual, tal ato acarretaria o cancelamento da apólice; c) a exequente não
possui título executivo hábil para promover ação de execução.

Apresentadas contrarrazões, os autos ascenderam a esta Corte
Estadual de Justiça.

Esse é o relatório.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luiz Carlos Zapelini e
Cia. Ltda. (Rodoerre Logística Ltda.), pretendendo ver desconstituída sentença
prolatada nos embargos à execução opostos em face de Itaú XL Seguros
Corporativos S/A, a qual entendeu pela exigibilidade dos prêmios de seguro objeto da
execução promovida pela seguradora.

Narra a empresa embargante ter "desistido" do contrato de seguro
firmado com a seguradora, por não ter condições de pagar os respectivos prêmios.
Argumenta que a ausência de pagamento foi "proposital", pois, segundo previsão
contratual, ocorreria o cancelamento da apólice, "o que retira a força executiva do
contrato não cumprido" (fl. 03).

Ao final, conclui que, "como não houve o pagamento do prêmio, não há
obrigação" (fl. 04), conforme consta na notificação encaminhada pela seguradora nos
seguintes termos:

OBS: Lembramos que o atraso no pagamento dos Boletos Bancários, implica
na suspensão imediata da Cobertura de Seguro. Atraso superior a 30 dias, as
apólices serão automaticamente canceladas sem necessidade de aviso prévio. (fl.
14)

As teses recursais não merecem prosperar.
Registre-se, inicialmente, que é assente no Superior Tribunal de Justiça

o entendimento no sentido de que o atraso no pagamento dos prêmios, por si só, "não
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implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, fazendo-se
necessária, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o do cancelamento
dos efeitos do pacto" (AgRg no Ag n. 773533/RS, Min. Paulo Furtado, DJe de
09.06.2009).

Nesta linha de raciocínio, entende-se que, por estar-se diante de relação
sujeita ao diploma consumerista, à seguradora não seria possível proceder ao
cancelamento do contrato de seguro sem a prévia notificação do segurado.

Relativamente à parte final da notificação recebida pela apelante, que
aponta para o eventual cancelamento automático da apólice no caso de atraso no
pagamento superior a 30 (trinta) dias, tal hipótese, como visto, é nula e abusiva (CDC,
art. 51, incisos IV e XI).

Contudo, da leitura da referida notificação, infere-se que esta teve o
desiderato de informar-lhe acerca do vencimento referente as faturas do "Mov. de
Transporte de FEVEREIRO/2008" (fl. 14), ratificando a plena vigência da relação
contratual.

Como se vê, nenhuma das circunstâncias trazidas pela apelante
apresentam-se capazes de desconstituir a dívida exequenda, erigida regularmente a
partir do (confessado) não pagamento das parcelas do contrato de seguro pactuado
entre as partes.

Ora, caso quisesse rescindir o contrato, deveria o segurado ter
notificado a parte adversa sobre a sua intenção, por tratar-se de exigência atribuída a
ambas as partes.

Nesse sentido, transcreve-se precedente desta Corte de Justiça no
julgamento da Apelação Cível n. 2003.022966-3, de Criciúma, Câmara Especial
Temporária de Direito Civil, relator Des. Luiz Cézar Medeiros, DJe de 04.12.2009:

[...] CONTRATO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DE TRANSPORTE DE
CARGAS - CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE - INVIABILIDADE -
ALEGADA NULIDADE DA EXECUÇÃO PELA RESCISÃO CONTRATUAL -
INOCORRÊNCIA - PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS PLENAMENTE EXIGÍVEIS

É entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça que o simples
atraso no pagamento de prestações relativas ao prêmio "não implica suspensão ou
cancelamento automático do contrato de seguro, fazendo-se necessária, ao menos,
a interpelação do segurado, comunicando-o do cancelamento dos efeitos do pacto"
(AgRg no Ag n. 773533/RS, Min. Paulo Furtado, j. 26.05.2009). Inclusive a Corte
Superior tem considerado nula de pleno direito a cláusula contratual concernente ao
cancelamento unilateral da apólice.

Aliás, mesmo que se considerasse hígida a previsão contratual naquele
sentido, o atraso no pagamento das prestações poderia gerar, quando muito, a falta
de cobertura do seguro no respectivo período, mas jamais implicaria justificativa ao
inadimplemento da empresa segurada.

E ainda na hipótese de ter sido formalizada a alegada rescisão unilateral por
meio da respectiva interpelação da segurada, as prestações anteriores à efetiva
aplicação da aludida cláusula persistiriam, de modo a subsistir o débito exequendo.

Desse modo, independentemente do cancelamento do seguro, é
evidente que até o momento da ruptura contratual, a seguradora, por decorrência da
obrigação assumida, possuía o dever de arcar com os riscos da atividade
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desenvolvida, presumindo-se a assunção de determinados ônus (garantidores da
eventual ocorrência do sinistro), sopesados a natureza e o conteúdo da avença.
Ocorresse o sinistro segurado, seria-lhe imposto o pagamento da respectiva apólice.
Assim, antes que se aperfeiçoe a rescisão do contrato, devem ser pagas as
prestações do prêmio.

Com essas considerações, nega-se provimento ao recurso, restando
mantida a sentença.

Esse é o voto.
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