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ACÓRDÃO

SEGURO  DE  VIDA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.  SEGURADO INCAPAZ.  PRAZO
PRESCRICIONAL  QUE  NÃO  CORRE  CONTRA
INCAPAZES  (ART.  198  ,  INC.  I  DO  CC  ).
INVALIDEZ  TOTAL  E  PERMANENTE
DECORRENTE  DE  PATOLOGIA  CRÔNICA  E
IRREVERSÍVEL.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.
CANCELAMENTO  UNILATERAL.  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO.DANOS MORAIS.
CABIMENTO. PROVIMENTO DO APELO.

  A ação de indenização do segurado em grupo
contra  seguradora  prescreve  em  um  ano  (STJ,
Súmula  101),  contado  a  partir  do  conhecimento
incontestável  do  fato  constitutivo  do  direito  à
indenização  securitária,  ou  seja,  da  incapacidade
laborativa total e permanente por acidente. Todavia,
sendo o segurado mentalmente incapaz em virtude
de  patologia  psiquica  desde  o  ano  de  2000,  por
certo não corre a prescrição, a teor do disposto no
art. 198, I, do CC).

  Acolhida a argüição de prescrição pelo juízo
de primeiro grau, o Tribunal, em sede de apelação,
possui a faculdade de apreciar o mérito da demanda
após afastar a prejudicial imposta, prosseguindo no
julgamento das demais questões de mérito se em
condições de serem apreciadas.
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  No mérito,  comprovada por meio de perícia
médica  a  incapacidade  total  e  permanente  do
segurado, para toda e qualquer atividade laborativa,
é  de  rigor  a  condenação  da  seguradora  ao
pagamento do prêmio previsto no contrato.

 A jurisprudência do STJ já se posicionou no
sentido de que "a rescisão imotivada do contrato, em
especial  quando  efetivada  por  meio  de  conduta
desleal e abusiva - violadora dos princípios da boa-
fé  objetiva,  da  função  social  do  contrato  e  da
responsabilidade  pós-contratual  -  confere  à  parte
prejudicada  o  direito  à  indenização  por  danos
materiais  e  morais".  (REsp 1255315/SP,  Rel.  Min.
Nancy Andrighi). 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em afastar a prescrição de
fundo de direito e, no mérito, por igual votação em julgar procedente o pedido
do autor, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
158.

RELATÓRIO

Trata-se de  Ação Cominatória c/c Indenização por Danos
Morais ajuizada por MARIO ROGÉRIO MORAES DE ALBUQUERQUE em
face da  MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A,  objetivando o recebimento de
indenização do seguro de vida, que aderiu na condição de funcionário do
Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, e que pagou por mais de 10
(dez)  anos.  Sustentou  que  a  seguradora  demandada  rescindiu
unilateralmente  o  contrato  de  seguro  ao  tomar  conhecimento  de  sua
internação em casa de saúde.

Feita  a  citação,  a  seguradora  alegou,  preliminarmente,  a
ocorrência  de prescrição,  vez que o contrato  fora cancelado em maio de
2003 e, apartir de maio de 2004, teria se consumado a prescrição, vez que a
presente demanda só veio a ser ajuizada em 2007. No mérito, argumentou
que  o  recorrente  não  faz  jus  ao  recebimento  do  prêmio,  vez  que  não
comprovada a alegada invalidez permanente para o trabalho. De modo que,
pugnou pela total improcedência do pedido (fls. 26/52) 

Conclusos,  sobreveio  sentença  prolatada  às  fls.  112/114,
onde o Magistrado de primeiro grau extinguiu o processo com resolução do
mérito, pronunciando a prescrição.

Não se conformando com a decisão, o promovente interpôs
apelação às fls. 120/125, requerendo a  reforma integral da sentença, para
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que seja  afastada  a prescrição,  nos  termos do  art.  198,  I,  do  CC,  e,  no
mérito, a demanda seja julgada totalmente procedente.

Contrarrazões às fls. 132/136 pelo desprovimento do apelo.

Por  sua vez,  a  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  opinou
pela  reforma  da  sentença  para  afastar  a  prescrição  e,  no  mérito,  pela
procedência do pedido inicial (fls. 143/149).

É o breve relatório.

VOTO

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos
intrínsecos1 e extrínsecos2 de admissibilidade recursal.

I  –  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO  ÂNUA.
INOCORRÊNCIA.

De uma análise  dos  autos,  vejo  que  o  Juízo  a quo julgou
extinto o processo com resolução do mérito, ao fundamento de que o direito
do autor foi alcançado pela prescrição ânua.

Nesse contexto, deflui dos autos que o Tribunal Regional do
Trabalho da 13ª Região firmou contrato de seguro de vida em grupo com a
Mapfre Seguros Gerais S/A, do qual o autor é beneficiário, o que lhe daria o
direito  ao  recebimento  de  indenização  securitária,  tendo  em  vista  sua
invalidez  decorrente  de  patologia  crônica  (transtornos  mentais  e
comportamentais e transtorno bipolar).

Nas ações que versam sobre indenização securitária, o prazo
prescricional  é  anual,  nos  termos  artigo  206,  §  1.º,  inciso  II,  b,  do  novo
Código Civil.  

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  pacificou  o
entendimento por intermédio da Súmula 101: "a ação de indenização do
segurado em grupo contra seguradora prescreve em um ano." 

Isso  porque,  embora  o  trabalhador  participe  da  relação
contratual  por  adesão,  forçoso  reconhecer  que  o  seguro  é  feito  em seu
benefício direto, sendo a empregadora somente a intermediária, corretora ou
procurador, sem nenhum benefício com tal seguro, pois o empregado é o
único e exclusivo segurado. 

Nesse cenário, o termo inicial do lapso prescricional, na ação
de indenização,  é  a data em que o segurado teve ciência  inequívoca da
incapacidade laboral” (Súmula 278 do STJ). 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade, preparo e regularidade formal.
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'In casu', somente com a aposentadoria por invalidez firmada
em 2004 é que o recorrente tomou ciência inequívoca de sua incapacidade
definitiva, ao passo que a presente demanda só veio a ser ajuizada em 2007,
o que a princípio estaria prescrita sua pretensão de receber a indenização
prevista.

Ocorre que, a perícia médica atestou sua incapacidade mental
desde o ano de 2000, de modo que, a teor do disposto no artigo 198, I, do
Código Civil, a prescrição não corre em relação ao autor. 

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria. Veja-se:

SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PROCEDÊNCIA  REFORMA  SOMENTE  COM  RELAÇÃO  À
CONDENAÇÃO  SOLIDÁRIA,  QUE  NÃO  SE  APLICA
AGRAVOS  RETIDOS  DESPROVIDOS  PRESCRIÇÃO  QUE
NÃO  SE  APLICA  AUTORA  ABSOLUTAMENTE  INCAPAZ
PARA OS ATOS DA VIDA CIVIL COSSEGURO RÉS QUE
NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE COMPROVAR A
LIDERANÇA  DO  POOL  À  ÉPOCA  DO  EVENTO
INDENIZAÇÃO QUE É DEVIDA E DEVERÁ SER REPARTIDA
ENTRE  AS  RÉS.  Agravos  retidos  improvidos  e  apelações
parcialmente  providas.  (TJ-SP  -  APL:
00335477320068260114  SP  0033547-73.2006.8.26.0114,
Relator:  Jayme  Queiroz  Lopes,  Data  de  Julgamento:
27/02/2014,  36ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de
Publicação: 27/02/2014).

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL-  APELAÇÃO-  AÇÃO  DE
COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO- SEGURO
OBRIGATÓRIO  DPVAT  RECEBIDO  EM  2001-  PERDA  DE
MEMBRO SUPERIOR POR ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO
OCORRIDO  EM  2000-  PRESCRIÇÃO  TRIENAL-  TERMO
INICIAL-  DATA  DA  ENTRADA  EM  VIGOR  DO  NCC-
INTERRUPÇÃO ATÉ OS 16 ANOS DA VÍTIMA- DECURSO
DO  PRAZO  DE  3  ANOSEM  2006-  AÇÃO  DE  2008-
RECONHECIMENTO  DA  PREJUDICIAL-  REFORMA  DA
SENTENÇA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. -O prazo
prescricional  para  o  ajuizamento  de  ação  em  que  o
beneficiário busca o pagamento de diferença de indenização
referente ao seguro obrigatório é o de três anos, nos termos
do art.  206,  § 3º,  IX,  do CC,  contados da data da data da
edição do novo Código  Civil  se tal  pagamento  a menor  foi
anterior, devendo ser observada a regra prevista no art. 2.028
do CCB atual.  -O prazo prescricional  não corre contra o
absolutamente incapaz, consoante previsão do art. 169, I
do CC/1916, atual art. 198, I do CC/2002, tendo início sua
contagem somente após data em que este completou 16 anos
de idade,  ou seja,  se tornou relativamente incapaz para os
atos da vida civil. -Decorridos mais de três anos entre a data
em que o menor recebeu o valor do seguro que discute e após
atingir capacidade civil, e a data do ajuizamento da ação, deve
ser declarada a prescrição verificada. -Recurso conhecido e
provido.  (TJ-MG  -  AC:  10024088407879001  MG  ,  Relator:
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Márcia  De  Paoli  Balbino,  Data  de  Julgamento:  24/04/2014,
Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
09/05/2014) (grifos de agora).

Assim, é de se afastar a alegada prescrição.

No mais, registro que, além da pretensão de ver afastada a
prescrição, a apelante veicula pedido para que este Colegiado examine o
restante da inicial, o que é plenamente possível, vez que  o processo está
pronto para julgamento, tornando viável a imediata apreciação do mérito pelo
Juízo ad quem. Nesse sentido:

“A Corte  Especial,  ao  julgar  o  EREsp  299.246/PE,
Rel.  Min.  Ruy  Rosado  de  Aguiar,  pacificou  o
entendimento  de  que,  acolhida  a  argüição  de
prescrição pelo juízo de primeiro grau,  o Tribunal,
em sede de apelação, possui a faculdade de apreciar
o mérito da demanda, após afastar a preliminar de
decadência imposta pela sentença, prosseguindo no
julgamento das demais questões de mérito,  se em
condições de serem apreciadas.”3 

Assim,  nos  termos  do  art.  515,  §  3º,  do  Código  de
Processo Civil, passo a análise do mérito.

II - MÉRITO

Assiste razão ao apelante.

De  início,  verifica-se  que  a  seguradora/recorrida  rescindiu
unilateralmente o contrato de seguro de vida firmado com o recorrente, após
mais de 10 (dez) anos de sua vigência e, pasmém, sem qualquer notificação
prévia ao segurado (fl. 13), revelando-se abusiva sua atitude, em afronta ao
artigo 51, IV e XV, do CDC  :

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:

IV – estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou
sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

XV – estejam em desacordo com o sistema de proteção ao
consumidor; 

Com efeito,  a contratação originária data de 1992 (fl.  09) e,
somente  em  2003  (fl.  13),  momento  em  que  o  segurado  encontrava-se
internado  na  Casa  de  Saúde  São  Pedro  (fl.  63),  foi  que  a
seguradora/recorrida resolveu rescindir unilateralmente o contrato de seguro,
o que não é admitido.

3 STJ -  REsp 1221680/MG –  Relator(a)  Ministro  MAURO CAMPBELL MARQUES -  Órgão Julgador  T2 -
SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 26/04/2011 - Data da Publicação/Fonte DJe 05/05/2011
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Note-se que, no caso dos autos, a contratualidade perdurou
por mais de 10 (dez) anos, não se mostrando razoável seu cancelamento
sem qualquer justificativa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO DE VIDA.  CANCELAMENTO
UNILATERAL  DO  CONTRATO.  ABUSIVIDADE.  O
cancelamento imotivado do contrato de seguro,  mesmo
quando precedido de notificação,  revela-se abusivo,  em
afronta ao artigo 51,  IV  e XV,  do CDC.  Caso em que o
contrato  originário  data  de  1991  e  vinha  sendo
automaticamente  renovado. APELAÇÃO  DESPROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70058580952,  Quinta  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Isabel  Dias  Almeida,
Julgado  em  30/04/2014)  (TJ-RS    ,  Relator:  Isabel  Dias
Almeida,  Data  de  Julgamento:  30/04/2014,  Quinta  Câmara
Cível) (negritei).

Ademais,  é  consabido  que  o  contrato  de  seguro,  por  sua
natureza, é de trato sucessivo, e a renovação da apólice lhe é inerente, de
sorte que o cancelamento imotivado pela seguradora afronta o princípio da
boa-fé objetiva, o qual deve se sobrepor ao princípio da liberdade contratual,
como preconizado no art. 422 do Código Civil. 

E, no caso em voga, a rescisão do contrato como levada a
efeito  pela  parte  demandada  viola  as  normas  estabelecidas  pelo  CDC,
devendo ser considerada abusiva. Nula, deste modo.

No mais, tem a parte autora direito ao recebimento do prêmio
do seguro de vida contratado.

Com  efeito,  comprovada  por  meio  de  perícia  médica  (fls.
106/107)  a  incapacidade  total  e  permanente  do  segurado,  para  toda  e
qualquer atividade laborativa,  deve a seguradora pagar o valor do prêmio
contratado.

De fato,  a  perícia  médica  concluiu  que  o autor  é  incapaz
para  o  exercício  de  quaisquer  atividades  profissionais,  em  caráter
definitivo, por ser portador de patologias crônicas.

De  mais  disso,  o  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  13ª
Região, órgão do qual o recorrente era servidor público efetivo,  concedeu
sua  aposentadoria  por  invalidez  (fl.  16),  o  que  ratifica  a  incapacidade
laborativa do recorrente.

A propósito:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SEGURO  DE
VIDA  EM  GRUPO.  INVALIDEZ  PERMANENTE
COMPROVADA.  INCAPACIDADE  PARA  O  EXERCÍCIO
FUNCIONAL  DE  ATIVIDADE  LABORATIVAS  HABITUAL.
NEGATIVA  DE  PAGAMENTO  FUNDADA  EM  DOENÇA
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PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME MÉDICO PRÉVIO.
BOA-FÉ. PRESUNÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. - Para que
se configure o dever de pagamento do capital segurado,
torna-se indispensável a comprovação da implementação
do  risco  segurado,  que  no  caso,  se  consubstancia  na
incapacidade permanente da parte autora para o trabalho.
- A existência de prova pericial que reconhece a incapacidade
do segurado de exercer  atividade profissional  anteriormente
desempenhada, em virtude de doença incapacitante, impõe à
seguradora a obrigação de indenizar o capital segurado. - Não
prospera a alegação de doença preexistente à contratação do
seguro, se a seguradora não submeteu o segurado a exame
médico  prévio  e  recebeu  regularmente  o  prêmio
correspondente.  (TJ-MG  -  AC:  10498100019096001  MG  ,
Relator:  Luiz Artur Hilário,  Data de Julgamento:  03/12/2013,
Câmaras Cíveis  /  9ª  CÂMARA CÍVEL,  Data de Publicação:
09/12/2013) (grifos de acrescidos).

DOS DANOS MORAIS

No que pertine aos danos morais, também assiste razão ao
recorrente.

De efeito, a rescisão unilateral e imotivada do seguro de vida
por parte da seguradora, mantido por longos anos, sem qualquer  notificação
prévia ao segurado, indica conduta desleal, afrontando o princípio da boa-fé
objetiva,  ensejando  o  pagamento  de  indenização  por  danos  morais,
conforme vem decidindo o STJ. Veja-se:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SEGURO  DE  VIDA.  IDOSOS.  RESCISÃO
UNILATERAL IMOTIVADA APÓS ANOS DE RENOVAÇÃO.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. PRECEDENTES. 1.  A jurisprudência desta Corte
já se posicionou no sentido de que "a rescisão imotivada
do contrato,  em especial  quando efetivada por meio de
conduta desleal  e abusiva -  violadora dos princípios da
boa-fé  objetiva,  da  função  social  do  contrato  e  da
responsabilidade  pós-contratual  -  confere  à  parte
prejudicada o direito à indenização por danos materiais e
morais". (REsp 1255315/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi). 2. A
egrégia Segunda Seção firmou o entendimento de que, "no
caso  de  dano  moral  puro,  a  quantificação  do  valor  da
indenização, objeto da condenação judicial, só se dar após o
pronunciamento judicial, em nada altera a existência da mora
do devedor, configurada desde o evento danoso. A adoção de
orientação  diversa,  ademais,  ou  seja,  de  que  o  início  da
fluência dos juros moratórios se iniciasse a partir do trânsito
em julgado, incentivaria o recorrismo por parte do devedor e
tornaria  o  lesado,  cujo  dano  sofrido  já  tinha  o  devedor
obrigação de reparar desde a data do ato ilícito, obrigado a
suportar delongas decorrentes do andamento do processo e,
mesmo de eventuais manobras processuais protelatórias, no
sentido  de  adiar  a  incidência  de  juros  moratórios"  (REsp
1.132.866/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Sidnei Beneti). 3. Agravo
regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 193379 RS
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2012/0129095-3,  Relator:  Ministro  RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA,  Data  de  Julgamento:  02/05/2013,  T3 -  TERCEIRA
TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2013)

"AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
SEGURO  DE  VIDA.  RESCISAO  UNILATERAL  DO
CONTRATO.  RECUSA  IMOTIVADA  DE  RENOVAÇAO.
DANOS MATERIAIS. 

1.  Face o entendimento pacificado pela Segunda Seção
desta  Corte,  é  abusiva  a  negativa  de  renovação  do
contrato de seguro de vida, mantido sem modificações ao
longo  dos  anos,  por  ofensa  aos  princípios  da  boa  fé
objetiva,  da  cooperação,  da  confiança  e  da  lealdade,
orientadores da interpretação dos contratos que regulam
as relações de consumo. Precedente específico da Segunda
Seção desta Corte, Resp nº 1073595/MG, Rel. MIN. NANCY
ANDRIGHI. 
2. Considerando que a relação contratual mantida entre a
agravante e os agravados se estendeu por mais de vinte
anos,  bem  como  o  fato  de  já  serem  idosos,  perfeita
sintonia entre o presente caso e o" leading case "desta
Terceira Turma segundo o qual" a rescisão imotivada do
contrato,  em  especial  quando  efetivada  por  meio  de
conduta desleal  e abusiva -  violadora dos princípios da
boa-fé  objetiva,  da  função  social  do  contrato  e  da
responsabilidade  pós-contratual  -  confere  à  parte
prejudicada o direito à indenização por danos materiais e
morais". (REsp 1255315/SP, Rel. MIN. NANCY ANDRIGHI). 
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (AgRg no REsp
1.230665/SP,  Rel.  Ministro  PAULO  DE  TARSO
SANSEVERINO,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 5/3/2013,
DJe 3/4/2013 - (grifou-se)

No que tange ao  quantum debeatur da indenização, tenho
que o juiz deve ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser
fonte de lucro, posto que extrapatrimonial, fundado na dor, no sentimento de
perda  e  na  diminuição  da  auto  estima  pessoal  e  familiar,  no  caso  em
comento. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o
dano,  o  mais  completamente  possível,  e  nada  mais.  Qualquer  quantia  a
maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano. O valor
a ser arbitrado deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita,
a  intensidade  e  duração  do  sofrimento  experimentado  pela  vítima,  a
capacidade  econômica  do  causador  do  dano,  as  condições  sociais  do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes. 

Portanto,  valorando-se  as  peculiaridades  da  hipótese
concreta,  tenho  que  o  valor  de  R$  5.000,00  (cinco  reais)  se  mostra
adequado,  atendendo  aos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,
posto que a indenização por dano moral não deve ser irrisória, de modo a
fomentar a recidiva, porque não se pode esquecer que a parte ré é uma rica
companhia e que o quantum reparatório deve ser apto a ser sentido como
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uma sanção pelo ato ilícito, sem que, contudo, represente enriquecimento
ilícito à vítima. 

III - DISPOSITIVO

Isto posto, reformo a sentença para afastar a prescrição de
fundo de direito e, no mérito,  JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, ao
passo que condeno a parte demandada ao pagamento da indenização, tendo
em  vista  a  ocorrência  do  sinistro  “invalidez  permanente”,  bem  como  ao
pagamento  de  indenização  à  título  de  danos  morais,  o  qual  fixo  em R$
5.000,00  (cinco  mil  reais),  a  ser  corrigido  monetariamente  pelo  INPC,  a
contar da data do arbitramento, em consonância com a súmula nº 362 do
STJ, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.

Condeno  o  recorrido  no  pagamento  da  verba  honorária
sucumbencial,  os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação. 

Presidiu a Sessão o  Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz.
Participaram do julgamento,  o Exmo.  Dr.  João Batista Barbosa (Juiz  com
jurisdição limitada em substituição ao Des. José Aurélio da Cruz), o  Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, (Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles (Juiz
convocado para substituir a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia,
Procurador de Justiça.

Sala  de Sessões da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

JUIZ CONVOCADO João Batista Barbosa

                                 RELATOR  
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