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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
SEGURO C/C DANO MORAL E MATERIAL.  

PRELIMINAR.  ILEGITILIMDADE  PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REJEIÇÃO.

Devido  a  responsabilidade  solidária  entre  o
empregadores e à seguradora perante os segurados, não
há que se falar em ilegitimidade (art. 264 e 265 do CC).

PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO.
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Quanto ao interesse de agir da promovente, este ficou
demonstrado,  já  que esta  tentou,  por  meses,  obter  da
seguradora à diária por incapacidade temporária através
da empregadora e da seguradora.

PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO  ÂNUA.  SUSPENSÃO.
REJEIÇÃO.

O pedido do pagamento de indenização à seguradora
suspende  o  prazo  de  prescrição  até  que  o  segurado
tenha ciência da decisão (Súmula 229 do STJ).

MÉRITO. DIÁRIA DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
(DIT).  COBERTURA.  RECUSA  INDEVIDA  DO
PAGAMENTO.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
QUANTUM MANTIDO.  JUROS  A  PARTIR  DO
EVENTO DANOSO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

Tendo a segurada preenchidos os requisitos previstos no
contrato de seguro é devido o pagamento das diárias de
incapacidade temporária (DIT).

A recusa injustificada da cobertura objeto de contrato de
seguro  de  vida  e  acidentes  pessoais  caracteriza  dano
moral in re ipsa, ou seja, cuja condenação ao pagamento
de  indenização  independe  da  comprovação  do  abalo
psicológico sofrido pelo segurado.

A fixação de indenização por danos morais deve-se dar
em valor justo,  visando por um lado,  punir o ofensor
para desestimulá-lo a reiterar sua conduta, e por outro,
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compensar  o  sentimento  de  constrangimento  sofrido
pela vítima.

Tratando-se  de  responsabilidade  extracontratual,  os
juros de mora deverão incidir a partir do evento danoso,
nos  termos  da  Súmula  nº  54  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em rejeitar  as
preliminares e a prejudicial e desprover os apelos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas contra sentença
(fls. 256/268) do Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro c/c Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e
Materiais ajuizada por Silveria Nunes da Costa em face da  Itaú Seguros
S/A, Bompreço Supermercados do Nordeste S/A e Walmart Brasil LTDA. 

A sentença julgou procedentes os pedidos, condenando a
Seguradora ao pagamento da diária  por incapacidade temporária – DIT,
cujo  valor  deverá  ser  apurado  em  liquidação  de  sentença,  bem  como
condenando  os  promovidos  Bompreço/Walmart  e  a  seguradora  ao
pagamento de R$ 10.000,00 a título de dano moral, para cada um deles. 

Em  suas  razões,  fls.  272/292,  os  primeiros  recorrentes
Bompreço/Walmart arguem, preliminarmente, suas ilegitimidades passivas
e a carência de ação, por falta de interesse de agir.
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No  mérito,  sustentam  ser  indevida  a  condenação  por
danos  morais,  face  a  ausência  de  responsabilidade  civil  do
Bompreço/Walmart.

Aduzem que, caso seja mantida a indenização pelo dano
extrapatrimonial,  o  quantum fixado  deve  ser  minorado,  bem  como  a
impossibilidade da incidência de juros a partir do evento danoso.

No  segundo  recurso  apelatório,  fls.  305/324,  a
Seguradora/promovida argui, preliminarmente, a carência de ação, por falta
de interesse de agir, e a prescrição.

No mérito,  assevera a  ausência do dever de indenizar
sob  o  fundamento  da  exceção  do  contrato  não  cumprido,  já  que  a
segurada/apelada descumpriu com sua obrigação de avisar a ocorrência do
sinistro e de enviar os documentos para a regulação do evento ocorrido.

Afirma  a  inexistência  de  dano  moral,  mas  caso  seja
mantida a condenação, deve ser minorado o valor indenizatório, bem como
a condenação deve se limitar aos termos da Apólice.

Contrarrazões, fls. 341/353, pugnando pela manutenção
da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls.
359/363,  opina pela  rejeição das  preliminares,  e  pelo  prosseguimento do
feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Não  há  como  acolher  a  preliminar  de  ilegitimidade
passiva  do  Bompreço/Walmart,  pois  estes  respondem  solidariamente
perante os segurados/empregados, já que contratualmente têm a obrigação
de comunicar o sinistro à seguradora e de prestar todas as informações ao
segurado,  conforme cláusulas  2.3,  2.3.1,  21,  21.1 e  27  do contrato  de fls.
176/218.

Assim,  devido a  responsabilidade solidária,  (art.  264 e
265  do  CC),  entre  o  Bompreço/Walmart  e  à  seguradora  perante  os
segurados, rejeito a preliminar.

Preliminar de Carência de ação

Os apelantes sustentam a carência de ação por ausência
de interesse de agir.

Quanto ao interesse de agir da promovente, este ficou
demonstrado, já que esta tentou, por meses, obter da seguradora à diária
por incapacidade temporária através da empregadora e da seguradora.

Além do que, a própria resistência judicial das apelantes
corroboram o interesse de agir da demandante, razão pela qual,  rejeito a
preliminar.

 
Prejudicial de Prescrição

A Itaú Seguros  aduz a  ocorrência  da  prescrição ânua,
nos termos do art. 206, § 1°, b, do CC.

Contudo, verifica-se da documentação dos autos que a
autora teve ciência da sua enfermidade em 13/08/2009 e formulou pedido
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administrativo em 08/07/2010, fl. 50.

Desta feita,  a partir de 08/07/2010 suspendeu-se o prazo
prescricional nos termos da Súmula 229 do STJ, in verbis:

Súmula 229. O pedido do pagamento de indenização à seguradora

suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência

da decisão.

Assim, desacolho a prejudicial de prescrição.

Passo à análise do mérito.

Dano Material.

Silveria Nunes da Costa celebrou junto à apelante ITAÚ
SEGUROS S/A o contrato de seguro de vida em grupo e acidentes pessoais,
(processo SUSEP n° 10.004.985/99-183036783, fls. 175/200).

A  autora  foi  acometida  por  patologia  denominada
miastenia gravis, tendo ficado afastada de suas atividades laborais junto às
empregadoras promovidas percebendo benefício previdenciário de auxílio-
doença junto ao INSS desde o dia 06/08/2009 a 30/06/2010, fls. 36/48. 

A apólice contratada pela autora prevê a cobertura para
Diária de Incapacidade Temporária - DIT (fls. 216/217), senão vejamos:

5.6.1. A cláusula da DIT será concedida somente aos componentes

titulares com salário superior a R$ 3.500,00 (três mile  quinhentos

reais), ou seja:

5.6.1.1. O valor de cada diária (DIT) é definida por:

DIT = Sal – INSS*0,60

                   30
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No  caso,  a  incapacitação  da  autora  foi  decorrente
patologia que dá direito ao recebimento da DIT, e tendo preenchidos todos
os requisitos existentes no contrato, já que percebia salário de R$ 7.000,00 e
se encontrava recebendo benefício previdenciário.

Assim, como não foi  concedido o benefício securitário
requerido,  agiu  acertadamente  o  magistrado  primevo  ao  reconhecer  o
direito à indenização por danos materiais, conforme previsto nas cláusulas
4.1.4 e 5.6.

Dano Moral.

No caso, constata-se a recusa injustificada dos apelantes
ao pagamento da Diária de Incapacidade Temporária – DIT, exatamente no
período  em  que  a  autora  não  podia  exercer  sua  atividade  laboral  e,
consequentemente não percebia os salários.

Não se pode considerar a atitude dos recorrentes mero
aborrecimento,  até  em  razão  da  situação  debilitada  e  frágil  em  que  se
encontrava a segurada que, no momento em que mais precisava do valor
contratado a título de diárias, recebeu apenas o silêncio da seguradora e dos
empregadores.

Nesta prisma, resta configurado o dano moral suportado
pela  parte  autora,  que  prescinde  da  comprovação  do  abalo  sofrido,
porquanto se trata de dano moral in re ipsa.

No que diz respeito à fixação do quantum indenizatório
a título de dano moral, cada situação se reveste de características específicas,
refletidas  subjetivamente  na  fixação  da  indenização,  tendo  em  vista  a
observância  das  circunstâncias  do  fato,  as  condições  do  ofensor  e  do
ofendido, o tipo de dano, além das suas repercussões no mundo interior e
exterior da vítima.
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Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico
de desestimular a repetição de conduta semelhante, assegurar certo alento
ao ofendido que minimize as  agruras  suportadas,  mas de acordo com a
capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e
nem patrocinar o enriquecimento sem causa. 

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não
há  critérios  determinados  e  fixos  para  a  quantificação  do  dano moral.
Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo
às peculiaridades do caso concreto”.

No caso dos autos, verifico que a indenização fixada no
importe de R$ 10.000,00 para cada um dos promovidos está em consonância
com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

APELOS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. CONDENAÇÃO

AO PAGAMENTO DE VERBA SECURITÁRIA POR INVALIDEZ

FUNCIONAL  PERMANENTE  TOTAL  POR  DOENÇA  (IFPD)

AFASTADA.  PERDA  DA  EXISTÊNCIA  INDEPENDENTE  DO

SEGURADO NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO DE DIÁRIA

DE  INCAPACIDADE  TEMPORÁRIA  (DIT)  MANTIDA.

RECUSA  INDEVIDA  DO  PAGAMENTO.  DANO  MORAL

CARACTERIZADO. JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO

MONETÁRIA  MANTIDOS.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS

ARBITRADOS  EM  VALOR  RAZOÁVEL.  MANTIDOS.

SENTENÇA  PARCIALMENTE  REFORMADA.  RECURSO  DO

AUTOR  PROVIDO  E  RECURSO  DAS  REQUERIDAS

PARCIALMENTE  PROVIDO.  Se  não  há  prova  da  perda  da

existência  independente  do  segurado  não  há  motivo  para  o

pagamento  de  verba  securitária  por  invalidez  funcional
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permanente  total  por  doença  (ifpd).  Constatado  que  não  houve

pagamento  do  benefício  por  parte  do  INSS  por  um período  de

quatro meses, é devido o pagamento das diárias de incapacidade

temporária (dit) contratadas pelo período correspondente. A recusa

injustificada da cobertura objeto de contrato de seguro de vida e

acidentes pessoais caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, cuja

condenação  ao  pagamento  de  indenização  independe  da

comprovação do abalo psicológico sofrido pelo segurado. Os juros

de  mora  e  correção  monetária  arbitrados  de  acordo  com  a

jurisprudência  do  STJ  deve  ser  mantidos,  assim  como  o  valor

estipulado  a  titulo  de  honorários  advocatícios  arbitrados  com

razoabilidade. (TJMT; APL 4946/2016; Capital;  Rel. Des. Guiomar

Teodoro Borges; Julg. 13/04/2016; DJMT 15/04/2016; Pág. 108)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA.

ACIDENTE  PESSOAL.  LESÃO  POR  ESFORÇO  REPETITIVO

(LER).  ABUSIVIDADE  DA  CLÁUSULA  QUE  RESTRINGE  A

COBERTURA  UNILATERALMENTE.  DIÁRIA  POR

INCAPACIDADE  TEMPORÁRIA.  DIT.  INDENIZAÇÃO

SECURITÁRIA DEVIDA.  JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

INTELECÇÃO DOS ARTS. 405, 406, 161, § 1º DO CTN E SÚMULA

Nº  43  DO  STJ.  DANO  MORAL  REPELIDO.  SUCUMBÊNCIA

RECÍPROCA.  I-  Tem-se  como  inquestionável  o  entendimento

reconhecendo o contrato de seguro privado como relação jurídica

de  consumo.  Inteligência  da  Súmula  nº  321  do  STJ.  Ii-  in  casu,

presume-se  a  boa-fé  do  segurado  ainda  que  não  conste

expressamente do instrumento cláusula de tal natureza, admitido

que a cobertura deverá abranger todas as patologias ocupacionais,

independentemente  de  qualquer  restrição  e/ou  limitação  na

contratação do seguro. Iii- manifesto que as cláusulas contratuais

devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor

(art. 47 do cdc), devendo atender-se mais à intenção das partes do

que o sentido literal da linguagem (art. 112 do cc). Iv- de acordo
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com  orientação  jurisprudencial  do  STJ,  inclui-se  no  conceito  de

acidente  pessoal  definido  no  contrato  de  seguro  a  atividade

laborativa repetitiva  que ocorre no exercício  do trabalho,  apta  a

provocar lesão incapacitante do segurado, ainda que temporária,

tendo em vista  que  a  subitaneidade  não  é  elemento  essencial  à

geração de consequências lesivas de igual ou maior gravidade. V-

assim,  é  devida a  indenização decorrente de  contrato  de  seguro

quando comprovado que a incapacidade temporária do segurado

decorre de acidente de trabalho, como no caso, em que o apelante

sofreu um espaçamento do ligamento do tornozelo direito e uma

luxação no ombro esquerdo e na clavícula quando ensaiava para

uma apresentação. Na espécie, faz jus o apelante ao recebimento

de  indenização  referente  as  diárias  no  período  em  que  ficou

afastado do seu trabalho, enquadrando-se o seu pleito à diária

por  incapacidade  temporária.  Dit.  Vi-  vedado  à  seguradora

eximir-se do munus tangente à indenização estipulada na apólice

securitária, a pretexto de norma contratual que exclua o benefício à

conta  de  tratar-se  de  patologia  ocupacional  (doença  profissional

ler).  Exegese  do  art.  765  do  CC.  Vii-  na  hipótese  de

responsabilidade  civil  contratual  incide  a  correção  monetária  a

partir da data do efetivo prejuízo (data da recusa da seguradora) e

os juros moratórios (1% a. M.) da data da citação válida (intelecção

do art. 405 do CC c/c art. 161, §1º do CTN e Súmula nº 43 do STJ).

Viii-  mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, razão

pela  qual  o  não  atendimento/descaso  pela  seguradora  ao  pleito

administrativo  de  auferimento  do  importe  da  diária  pela

incapacidade  temporária,  não  tem  o  condão  de  ensejar  a

reparabilidade pleiteada. Ix- tendo em vista que cada litigante é,

em  parte,  vencido  e  vencedor,  impõe-se-lhes  a  condenação  ao

pagamento pro  rata  dos  honorários  advocatícios  e  das  despesas

processuais, com fulcro no artigo 21, caput, do Código de Processo

Civil.  Apelação  conhecida  e  parcialmente  provida.  Sentença
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reformada. (TJGO; AC 0080990-81.2009.8.09.0051; Goiânia; Primeira

Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; DJGO 26/11/2014;

Pág. 168)  

Por último, com relação aos juros deve ser mantida a
sentença.

Tratando-se  de  responsabilidade  extracontratual,  os
juros  de mora deverão incidir a partir  do evento danoso,  nos termos da
Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Com essas considerações, rejeitadas as preliminares e a
prejudicial,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  mantendo  incólume  a
sentença.   

   
É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 06 de dezembro de 2016, o Exmo. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides, dele participando, além da Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo
Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio
da  Cruz.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
representante da Procuradoria de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 07 de dezembro
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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