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PREJUDICIAL  DO  MÉRITO.  PRESCRIÇÃO.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  205  DO
CÓDIGO  CIVIL  E  SUSPENSÃO  DO  PRAZO
PRESCRICIONAL  COM  O  PEDIDO
ADMINISTRATIVO.

- Tratando-se de seguro de vida não obrigatório requerido por
terceiro  beneficiário,  e  não pelo próprio segurado, o  prazo
prescricional é o previsto no artigo 205 do Código Civil de
2002.

-  O prazo prescricional  para o recebimento de indenização
securitária inicia-se na data do sinistro e suspende-se com o
pedido administrativo.

APELAÇÃO  CÍVEL. SEGURO  DE  VIDA  NÃO
OBRIGATÓRIO.  TERCEIRO  BENEFICIÁRIO.  NÃO
CUMPRIMENTO  DA  APÓLICE  CONTRATUAL.
DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Na forma do art. 757 do Código Civil, com o pagamento do
prêmio e o preenchimento dos requisitos contratuais, surge para o
segurador o dever legal de cobrir a apólice contratada.

- A obrigação de indenizar por danos morais caracteriza-se
com a presença do nexo de causalidade entre causa e feito,
como no caso em apreço.

- Não há que se falar em redução da indenização quando o
valor  fixado  atende  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.
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ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  161/173)  interposta  pela  ASSURANT
SEGURADORA S/A, contra a sentença (fls. 136/143) prolatada pelo juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande,  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais”,  julgou  procedente  a  demanda  para  condenar  o  promovido  ao  pagamento  das
compensações  securitárias  referentes  ao  Auxílio  Supermercado,  Morte  por  Qualquer  Causa  e
Auxílio Funeral, nos termos da apólice contratada, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de
sentença, bem como em danos morais, estes no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

O apelante inicia as razões recursais alegando que a pretensão posta em juízo está
prescrita, nos termos do art. 206, § 3º, do Código Civil, porquanto o falecimento do segurado teria
ocorrido em 01/08/2010 e a ação só foi proposta em 11/02/2014, ultrapassando, portanto, o prazo
trienal estabelecido na legislação de regência.

No mérito, defende, em suma, que a apelada não tem direito ao seguro porque deixou
de  cumprir  com  a  sua  parte  no  contrato  ao  não  apresentar  a  documentação  exigida  na  via
administrativa. Ao final, discorreu que não ocorreu danos morais, pois a culpa foi da beneficiária,
que não concluiu o requerimento por falta de documentos pessoais do segurado.

Apesar de intimada, a apelada não ofertou contrarrazões, conforme certidão à fl. 180.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  203/205),  opinando  apenas  pelo
afastamento da alegação da prescrição.

É o que importa relatar.

VOTO

PREJUDICIAL DO MÉRITO: PRESCRIÇÃO

Antes do mérito, convém apreciar a prejudicial da prescrição.

Segundo o apelante, a sentença não observou que o art. 206, § 3º, IX, do Código
Civil, possui duas partes, sendo a primeira “a pretensão do beneficiário contra o segurador”, e a
segunda “a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório”.

Para melhor elucidar, vejamos o teor do citado artigo:

Art. 206. Prescreve:
(...)
§ 3o Em três anos:
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(...)
IX -  a  pretensão do beneficiário contra o segurador,  e  a  do terceiro
prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.

Segundo o recorrente,  tal  dispositivo não foi interpretado corretamente pelo juízo
sentenciante, porquanto, apesar de o seguro em questão realmente não ser obrigatório, a autora não
litiga com a Seguradora na qualidade de “terceira prejudicada”, mas como verdadeira “beneficiária
do seguro”, razão pela qual o prazo que ela teria para reclamar a indenização seria de 03 (três) anos,
que restou ultrapassado.

Sem  mais  tardança,  tenho  que  a  tese  do  apelante,  neste  aspecto,  não  merece
prosperar, pois o caso em debate, conforme relatado, trata de ação de indenização securitária na
qual a viúva pleiteia o pagamento de valores devidos a título de Seguro pela morte natural do seu
esposo,  Sr.  Osman  Azevedo,  ocorrida  em  06/08/2010  (certidão  de  óbito  à  fl.  12),  verdadeiro
beneficiário da apólice.

Deste modo, não se trata de pretensão de segurado contra a seguradora, mas, sim, de
terceiro beneficiário do seguro de vida não obrigatório, cujo prazo realmente é decenal, na forma do
art. 205 do Código Civil.

Neste exato sentido, vejamos as decisões do STJ, mutatis mutandi:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.
PRESCRIÇÃO.  TERCEIRO  BENEFICIÁRIO.  PRAZO  DECENAL.
POLICIAL  MORTO  NO  EXERCÍCIO  DOS  DEVERES  DE  SUAS
ATIVIDADES.
SÚMULA 83/STJ.  REVER O QUADRO FÁTICO DELINEADO PELO
ACÓRDÃO A QUO.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de
contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a
figura do segurado, é decenal, na vigência do Código Civil de 2002, nos
termos do seu art. 205. Súmula 83/STJ. Precedentes.
2. "O policial - militar, civil ou federal - que falece dentro ou fora do
horário de serviço, desde que no estrito cumprimento de suas obrigações
legais, faz jus à indenização securitária. Aplicação da Súmula n. 83/STJ"
(AgRg  no  AREsp  365872/SP,  Rel.  Min.  João  Otávio  de  Noronha,
Terceira Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 04/05/2015).
3.  Infirmar  as  conclusões  do  acórdão recorrido  acerca  do  fato  de  o
agente estar ou não no exercício dos deveres inerentes de suas funções
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é
vedado nesta instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  REsp  1553597/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  24/11/2015,  DJe
09/12/2015). (g.n.).
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CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  SEGURO
DE  VIDA.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  MOVIDA  PELO
BENEFICIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O prazo prescricional para que o terceiro beneficiário de seguro de
vida em grupo possa propor ação indenizatória é o prazo geral, previsto
no Código Civil, não se lhe aplicando o prazo ânuo, específico para o
segurado. Precedentes.
2. No caso vertente, aplicada a regra de transição prevista no art. 2.028
do CC/2002, deve incidir o prazo de prescrição vintenário do CC/1916.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  921.581/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  15/09/2015,  DJe
21/09/2015) (g.n.).

Logo, considerando que o estipulante da apólice faleceu em 06/08/2010, sob a égide
do Código Civil  de 2002, aplica-se, repito,  a regra prescricional  prevista no art.  2051 do citado
Códex Civilista.

Desta  forma,  sendo  a  prescrição  decenal  e  tendo  esta  ação  sido  ajuizada  em
13/02/2014, a matéria prefacial deve ser rejeitada.

Ademais, a autora requereu o pagamento do seguro antes de ajuizar esta demanda,
pois  o  documento  juntado  à  fl.  16  demonstra  que  a  Assurant  S.A.  respondeu  ao  pedido
sadministrativo,  realizado em 17/08/2010, por meio de carta,  datada de 30/03/2011, quando, na
oportunidade, listou a documentação necessária para o recebimento da indenização pleiteada.

Destarte, o prazo prescricional restou suspenso quando da comunicação do sinistro à
seguradora, este efetuado em 17/08/2010, poucos dias depois do falecimento do segurado.

Assim, rejeito a prejudicial do mérito.

MÉRITO

Sobre  o  dever  de  pagar  a  indenização  securitária  à  parte  apelada,  igualmente  a
sentença não merece reparos.

Constata-se dos autos que o de  cujus,  ex-esposo da autora,  aderiu ao contrato de
seguro de vida com a ré, ora recorrente, tendo falecido em 06/08/2010, por causa natural.

O seguro era pago através  da conta de energia  elétrica,  cujo intermediador  era a
empresa Energisa S.A. (fl. 14). Devido a isso, a ação foi intentada inicialmente contra a seguradora,
Assurant Seguradora S.A., e a Energisa S.A., sendo esta última excluída do polo passivo ante o
reconhecimento da sua ilegitimidade. Contra tal fragmento decisório não houve recurso das partes.

A viúva do Sr. Osman Azevedo procurou a seguradora e requereu a indenização,
todavia não obteve êxito, razão pala qual ingressou com uma reclamação perante o PROCON de
Campina Grande (fls. 22/34), mas igualmente não conseguiu solucionar o problema, culminando
com a presente ação.

1  Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.
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Segundo restou esclarecido na decisão temrinativa,  a Assurant Seguradora deixou
claro, desde a contestação (fls. 40/52), que é a responsável pela Apólice nº 01.01.77.000012, e é
exatamente este contrato, anexado às fls. 19/21, que contém as coberturas requeridas na inicial para
caso de evento morte, quais sejam: a) auxílio supermercado; b) morte por qualquer causa; c) auxílio
funeral.

Aliás, neste ponto, refuta-se a tese do apelante de que a sentença restou extra petita
quanto ao pedido do “Auxílio Supermercado”. Na verdade, apesar de a petição inicial não ter sido
redigida com a técnica adequada, dela é possível extrair que a intenção da autora também inclui tal
pleito.

Como se sabe, a causa de pedir pode ser próxima e remota. Próxima relaciona-se aos
fundamentos  jurídicos  do  pedido;  a  remota,  por  sua  vez,  menciona  expressamente  os  fatos  da
relação de direito afirmada pela autora. Neste sentido, a petição inicial fundamenta que, no seguro
em questão,  “(...)  seriam oferecidas  diversas  coberturas,  dentre  elas  cobertura  por  morte  por
qualquer causa, auxílio funeral, auxílio supermercado – documentos em anexo” (fls. 01) (SIC).

Portanto,  se  nos  fundamentos  jurídicos  do  pedido  a  parte  expressa  aquilo  que
pretende  ser  tutelado  judicialmente,  deve  a  sentença  abarcar  todos  os  pontos,  como  de  fato
aconteceu.

De igual modo, também não prevalece o principal argumento do apelante de que a
recorrida não tem direito ao seguro porque deixou de cumprir com a sua parte no contrato, ao não
apresentar a documentação exigida na via administrativa.

Ora, a promovente realizou uma reclamação formal no PROCON do Município de
Campina  Grande,  com o  objetivo  de  resolver  a  questão  antes  de  ingressar  em juízo,  tendo  a
Seguradora  apelante  comparecido  à  audiência  administrativa,  isto  é,  seria  a  oportunidade  para
solucionar as pendências e indenizar a requerente de acordo com o contido na apólice do seguro.

Ademais,  conforme  restou  registrado  na  sentença,  “Quanto  ao  Auxílio
Supermercado, o número da apólice referente a esta cobertura é o mesmo informado pelo réu em
sua contestação e também coincide com as apólices referentes à cobertura da Morte por qualquer
causa e a do Auxílio Funeral”. (fl. 140) (SIC).

Ainda quanto à decisão terminativa recorrida,  peço licença para reproduzir  o seu
seguinte trecho, que bem fundamenta a condenação:

“Assim, estando preenchidos os requisitos contratuais para a cobertura
das apólices contratadas,  e em atenção ao art.  7572,  Código Civil,  à
Boa-Fé Objetiva e ao Princípio do Pacta Sunt Servanda que devem reger
as relações bilaterais como a presente, o promovido tem o dever legal de
honrar com os pagamentos das indenizações securitárias asseguradas à
beneficiária  do  segurado  contra  os  riscos  predeterminados,  a  saber:
Auxílio  Supermercado,  Morte  por  Qualquer Causa e Auxílio Funeral,
nos termos das apólices contratadas”. (fl. 141).

2 Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir
interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
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As compensações devem ser pagas na forma como consta no dispositivo da sentença,
até porque a Seguradora furtou-se em resolver a questão na via administrativa, demonstrando a sua
intenção de não cumprir as disposições contratuais.

No tocante  aos  danos morais,  restaram amplamente  caracterizados  e  o valor  não
merece redução. A autora é uma senhora de idade avançada e teve que suportar uma verdadeira via
crucis para tentar receber a verba securitária, desde o prévio requerimento administrativo, passando
pelo PROCON Municipal e culminando com esta demanda judicial, ou seja, há quase oito anos que
peleja para receber o que lhe é devido.

O valor fixado na sentença de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) também está condizente
com as peculiaridades do caso, notadamente diante da enorme capacidade financeira da apelante e
da hipossuficiência econômica da apelada, mostrando-se o valor, portanto, razoável e proporcional.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo a sentença em
todos os seus termos.

Em razão da sucumbência recursal do paelante, majoro a condenação de honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

J/14
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