
Apelação Cível n. 2012.051975-7, de Chapecó
Relator: Des. Denise de Souza Luiz Francoski

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA. ÓBITO DECORRENTE DE COBERTURA NÃO PREVISTA
NA AVENÇA SECURITÁRIA. MORTE NATURAL E NÃO
ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
DECISÃO IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DA
REQUERENTE/VIÚVA BENEFICIÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2012.051975-7, da comarca de Chapecó (1ª Vara Cível), em que é/são apelante
Marilda Madalena Laux, e apelada Itaú Seguros S/A:

A Câmara Especial Regional de Chapecó decidiu, por votação unânime,
conhecer do recurso de apelação cível e negar-lhe provimento. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo
Exmo. Sr. Des.José Volpato de Souza, com voto, e dele participou o Exmo. Des. Artur
Jenichen Filho.

Florianópolis, 09 de outubro de 2012.
Denise de Souza Luiz Francoski

RELATORA



RELATÓRIO

Marilda Madalena Laux ajuizou ação de cobrança, sob os fundamentos
de que seu falecido esposo mantinha um contrato de seguro com a apelada/requerida
e que, muito embora tivesse sempre honrado com os pagamentos, não fora
indenizada quanto a cobertura intitulada -morte por demais acidentes-.

Argumentou em sua inicial, de forma simples, que no dia 24 de abril de
2009, por voltadas 24:00 horas, o Sr. Dirceu Adelar Laux veio a falecer, -em virtude
de fatores externos, não naturais, ou seja, de uma simples cirurgia, a qual obteve
complicações, ...- (fl. 03 - segundo parágrafo)-

Aduziu que a cobertura para morte por demais acidentes era previsto.
Informou ainda, que a apelante/requerente é a única beneficiária do

seguro e que após a solicitação de pagamento do citado prêmio, obteve resposta
negativa.

Requereu a condenação da apelada/requerida ao pagamento da
importância referente a cobertura por -morte por demais acidentes-, no valor previsto
de R$ 74.466,70 (setenta e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e setenta
centavos).

Valorou a causa e juntou documentos, entre eles a certidão de
óbito(fl.09), que consta como data do falecimento o dia 25/04/2009, as 04:30 horas e
a causa da morte do segurado - parada cardio-resperiratória, choque hipovolêmico e
aterosclerose períférica e os certificados do seguro, inclusive o de vigência de
22/08/2008 a 22/08/2009 (fl.15), com as seguintes garantias contratadas e os capitais
segurados: morte por acidente: R$ 744.667,28;invalidez permanente por acidente: R$
744.667,28;morte por acidente automobilístico: R$ 148.933,42;morte por demais
acidentes: R$74.466,70; saldo devedor morte: R$ 18.616,65 e assistência funeral: R$
5.878,92.

Requereu ainda, o beneplácito da justiça gratuita, que lhe foi deferido.
Em contestação, a apelada/requerida pugnou a improcedência dos

pedidos da presente demanda, alegando em suma que:
- que o falecimento do segurado se deu por causas naturais, portanto

não inclusas na cobertura;
- que a apólice contratada traz cobertura apenas para mortes acidentais;
- que o falecimento do segurado não se enquadra em nenhuma das

garantias contratadas;
(...).
Reitera algumas vezes que o segurado faleceu por morte natural

(complicações cirúrgicas) e não de acidente pessoal coberto.
Informa que a apelante/requerente recebeu os valores, mas que não

fazem parte dos pedidos da presente demanda (fls. 53 e 54).
Houve despacho no sentido de que as partes deveriam especificar

outras provas que pretendiam produzir (fl.55), ficando a apelante/requerente silente
(fl.58).
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Já a apelada/requerida manifestou-se pela não produção de provas,
além das acostadas aos autos (fl.60 e 61).

Em sentença, a magistrada de origem discorreu seus fundamentos
julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Foram opostos embargos declaratórios pela apelante/requerente. Os
mesmos restaram rejeitados pela MM. Juíza, sob os fundamentos de que houve por
parte da embargante/apelante/requerente, a intenção de rediscutir a matéria,
ventilando inclusive temas que não foram sustentados na peça inicial (nulidade
contratual - cláusula abusiva).

Inconformada a apelante/requerente interpôs recurso de apelação
requerendo a reforma do julgado.

Contrarrazões foram apresentadas.
Os autos ascenderam a esta Corte.
É o relatório.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação manejado por Marilda Madalena Laux,
ora apelante, em desfavor de Itaú Seguros, apelado, diante da decisão da magistrada
de primeiro grau, que julgou improcedentes seus pedidos iniciais.

No caso apreciado, observa-se que a irresignação da apelante funda-se
em firmar que a morte do segurado, seu falecido esposo, está caracterizada no item
de cobertura: -MORTE POR DEMAIS ACIDENTES-, devendo receber, portanto, a
indenização evidenciada naquele item da proposta.

Entendo que não.
Extrai-se do processado que os litigantes firmaram contrato de seguro,

denominado -PROTEÇÃO PESSOAL ITAÚ-, e que pelas condições gerais do contrato
juntado somente pela apelada (fls. 44 a 46), observa-se atentamente que o segurado
não estaria incluso na modalidade ao qual pleiteia.

Tem-se que o acidente pessoal, pelos moldes contratados, está definido
da seguinte forma:

-É o acontecimento com data e hora perfeitamente caracterizadas, exclusiva e
diretamente externo, súbito, involuntário e violento, causador de lesão física que, por
si só e independentemente de toda e qualquer causa, tenha como conseqüência
direta a morte ou invalidez permanente total ou parcial do segurado, (...)" (fl.44 - item
1.6).

Mais adiante, no mesmo termo contratado, precisamente no item 1.6.2,
percebe-se as excludentes contratuais, mencionando que:

-1.6.2 - NÃO SE INCLUEM NO CONCEITO DE ACIDENTE: (...) II) AS
INTERCORRÊNCIAS OU COMPLICAÇÕES CONSEQUENTES DA REALIZAÇÃO
DE EXAMES, TRATAMENTOS CLÍNICOS OU CIRÚRGICOS, QUANDO NÃO
DECORRENTES DE ACIDENTE COBERTO- (grifado no original).

Por outro lado, por meio da declaração, o médico constatou que o
segurado sofreu uma parada cardio-respiratória, choque hipovolêmico, aterosclerose
periférica, conforme devidamente registrada na certidão de óbito do segurado(fl. 09),
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durante ato cirúrgico realizado em 24/04/2009, por volta das 10 horas, na qual foi
submetido à angiografia, com reconstrução (recanalização) de artéria ilíaca externa e
femural à direita, com angioplastia e stent em artéria ilíaca comum esquerda.

Assim, conclui-se que o falecimento do segurado não foi decorrente do
acidente previsto no contrato, e que, por sua vez, se enquadraria no conceito de
acidente pessoal.

A respeito, Jones Figueirêdo Alves acentua:
A norma oferece um conceito preciso ao dizer tratar-se o contrato de seguro

daquele pelo qual uma pessoa (segurador) se obriga para com outra (segurado),
mediante o pagamento de um prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado pelo
que venha a sofrer pessoa ou coisa resultante de riscos futuros, incertos e
predeterminados como objeto do seguro, ampliando, afinal, a substância conceitual
fornecido pelo art. 1.432 do CC de 1916 (Código civil comentado. Coordenadora
Regina Beatriz Tavares da Silva. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 611).

Sílvio de Salvo Venosa, ao discorrer sobre o tema, assevera: "O contrato
de seguro interpreta-se restritivamente" (Direito civil - Contratos em espécie. 6. ed.
São Paulo: Atlas, 2006. p. 379).

Nesse sentido, em casos análogos, não havendo previsão nos contratos
de seguro, colhe-se da jurisprudência dos tribunais:

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA O
RISCO INVALIDEZ POR DOENÇA. Laudo pericial, elaborado por perito do juízo, que
é conclusivo no sentido de que a invalidez do autor foi causada por doença, não por
acidente. Como a invalidez por doença é risco não previsto no contrato, a
improcedência da ação é de rigor. Apelo provido. (Apelação Cível n. 70030970388,
5ª Câmara Cível, Rel. Leo Lima, julgado em 16-12-2009).

E ainda:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO
DE VIDA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INVALIDEZ PERMANENTE
TOTAL OU PARCIAL POR DOENÇA. AUSÊNCIA DE COBERTURA. DANOS
MORAIS. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO
DESPROVIDO. O acidente vascular cerebral de que foi vítima o segurado, embora
lhe tenha causado invalidez permanente, não se enquadra no conceito de acidente
pessoal, pois não decorreu de fato externo ou violento. É vedada a interpretação
extensiva de cláusula contratual de seguro. E, no caso, a cláusula é restrita à
invalidez decorrente de acidente, não havendo cobertura para invalidez proveniente
de doença. Não procede, assim, o pedido de indenização por danos morais, pois não
há demonstração de qualquer ato ilícito por parte da apelada a ensejar o direito de
indenização postulado (TJ-PR, Ap. Cív. 0533426-5, de Guarapuava, Nona Câmara
Cível, rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior, DJPR 28-8-2009).

Frisa-se que ainda a própria apelante, na busca do êxito, se utiliza dos
casos de AVC - Acidente Vascular Cerebral, como análogos ao do seu falecido
esposo (fl. 85 - final), para suposto enquadramento.

Em consonância com o tema, temos mais decisões:
[...] CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA ATRELADO.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORA ACOMETIDA DE ENFERMIDADE, ACIDENTE
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VASCULAR CEREBRAL', NÃO COBERTA PELO SEGURO DE VIDA. SENTENÇA
MANTIDA. Ocorrendo, in casu, a invalidez permanente em razão de "acidente
vascular cerebral" (AVC), e, referindo-se a cobertura contratada apenas a invalidez
permanente por acidente, afigura- se indevida a indenização securitária que, com
base naquele evento. AVC. Foi pleiteada, diante da ausência de previsão no
contrato. O seguro contratado contemplou riscos específicos, e, exatamente
por isso, é incabível a pretensão de receber indenização invalidez permanente
decorrente de enfermidade, quando a avença somente prevê a indenização por
acidente (Apelação Cível. n. 2707958, de São Paulo, 24ª de Direito Privado, Rel.
Des. Roberto Nussinkis Mac Cracken, julgado em 19-6-2008). (Não grifado no
original).

E mais:
Acidente vascular cerebral - patologia que se insere entre as doenças

neurológicas - inadmissibilidade de encartá-la como acidente pessoal, conceituado
como evento externo súbito, involuntário e violento, apto a gerar lesão física, na
avença firmada entre as partes" (Apelação Cível n. 96.949-4/2, Des. Waldemar
Nogueira Filho) (TJSC, Ap. Cív. n. 2007.017143-4, de Biguaçu, rel. Des. Marcus
Tulio Sartorato, julgado em 2-10-2007).

Igualmente, constata-se que o pagamento do capital segurado, no valor
pleiteado pela apelante, dar-se-ia tão somente por ocasião de morte acidental, o que
não ocorreu no caso em espécie.

A proposta de seguro de vida deixou claro que a cobertura contratada
era de acidente pessoal e, portanto, não se pode dar uma interpretação extensiva ao
contrato a fim de que se enquadre o falecimento do segurado nas hipóteses previstas
pela apólice, porquanto é flagrante a distinção entre a natureza do acidente
pessoal previsto no plano contratado e o que efetivamente ocorreu, que fora
falecimento em decorrência de morte natural.

É ainda do entendimento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR

QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS AFASTADA. MÉRITO CONTRATO DE
SEGURO POR MORTE ACIDENTAL. FALECIMENTO DO SEGURADO
DECORRENTE DE MORTE NATURAL (PARADA CÁRDIO RESPIRATÓRIA,
INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO, INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA,
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA). HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA
COBERTURA SECURITÁRIA. PLEITO DE NULIDADE DO CONTRATO ANTE A
PRÁTICA DE CONTRATO DE ADESÃO E INCLUSÃO DE CLÁUSULAS LEONINAS.
PACTO CONFECCIONADO COM OBSERVÂNCIA AO ART. 3º, §§ 3º E 4º, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HIGIDEZ CONFIRMADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Apelação Cível n.
2007.062020-5, de Fraiburgo, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, j. em 29-4-2011). (Não
grifado no original)

Por fim:
(...) Não responde o segurador por riscos não previstos no seguro se a apólice

e a proposta de adesão da avença limitam ou particularizam a extensão da cobertura
do contrato (Apelação Cível n. 2007.029428-2, da Capital, rel. Des. Luiz Carlos
Freyesleben, j. em 19-10-2007).
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Acerca da matéria ventilada pela apelante sobre cláusulas abusivas e
aplicabilidade do CDC no presente caso, enfatizo que descabido argüir tais alegações
em peças posteriores a sua inicial, em especial, após a análise final do juízo de
primeiro grau (embargos e esta via recursal), pois cerceia o princípio da ampla defesa
e do contraditório da apelada.

Dessa feita, ocorrido evento para o qual não foi contratada a cobertura
securitária, não é devida a indenização pleiteada pela apelante.

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e negar seu provimento,
mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.
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