
 

 

Superior Tribunal de Justiça

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.109.051 - GO (2017/0124454-2)
  
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE : CAPEMISA - INSTITUTO DE ACAO SOCIAL 
ADVOGADOS : VOLTAIRE GIAVARINA MARENSI  - DF012651    

DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JUNIOR  - GO017923 
ADVOGADOS : RENATA BARBOSA FERREIRA SARI  - GO021748    

CAIO FÁBIO DE MELO OLIVEIRA E OUTRO(S) - GO030927 
AGRAVADO  : JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA 
REPR. POR : MARLENE CARVALHO MOREIRA DE OLIVEIRA - CURADOR
ADVOGADO : LUCIANA GOUVEIA DE LIMA  - GO032042 

DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por CAPEMISA - INSTITUTO DE AÇÃO SOCIAL 

contra decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, 

inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

"Agravo regimental em apelação cível. Ação de cobrança de seguro por invalidez 
permanente decorrente de doença. Contrato de adesão. Incidência do CDC. 
Prescrição afastada. Autor absolutamente incapaz. Curador especial. Invalidez 
permanente decorrente de Acidente Vascular Cerebral - AVC. Cobertura contratual. 
Acidente pessoal. Indenização devida. Inexistência de fato novo. Documento novo. 
Não apreciação. Desprovimento. I. A avença firmada entre as partes (contrato de 
seguro - plano idade certa e apólice de acidentes pessoais) é típico contrato de 
adesão, motivo pelo qual aplica-se ao caso as normas do Código de Defesa do 
Consumidor, as quais ressaltam que as cláusulas contratuais serão interpretadas 
de maneira mais favorável ao consumidor. II. Segundo os preceitos do art. 198, inc. 
I, do CPC, não corre a prescrição contra as pessoas absolutamente incapazes de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil. O termo de curatela, oriundo de 
processo de interdição, não torna possível a fluência do lapso prescricional, 
porquanto as causas impeditivas se baseiam na qualidade ou natureza jurídica do 
agente, de modo que o curador especial apenas representa e defende os direitos 
do incapaz, que tem capacidade de direito mas não de fato. III. Esta Corte, como 
também outros Tribunais Pátrios, vêm entendendo que o conceito de acidente 
pessoal disposto no contrato de seguro não exclui hipóteses oriundas de Acidente 
Vascular Cerebral - AVC. A cláusula que disciplina os riscos excluídos, citando que 
não se inclui na definição de acidente pessoal as doenças (incluídas as 
profissionais) é confusa, pois a idéia de súbito atrelada a infortúnio violento e 
imprevisto não é divorciado do conceito de AVC, o qual corresponde igualmente a 
uma lesão ao organismo, ocasionada por agente externo, a ponto de se incluir o 
evento na categoria de acidente pessoal e dar direito ao demandante de receber a 
indenização postulada. IV. As questões de fato/documentos não propostas no juízo 
inferior poderão ser suscitadas na apelação ou em outro momento recursal se a 
parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (art. 517, CPC), sob 
pena de supressão de instância. V. Apresenta-se imperativo o desprovimento do 
agravo regimental que não traz em suas razões qualquer argumento novo que 
justifique a modificação da decisão questionada. Agravo Regimental conhecido e 
desprovido" (e-STJ fls. 282/284).
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Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.

No recurso especial, a recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, 

violação dos arts. 535, II, do Código de Processo Civil de 1973, 3º, 198, I, 206, § 1º, II, "b", e 757 

do Código Civil e Súmulas nºs 101 e 278/STJ. Aduz que o acórdão combatido teria incorrido em 

negativa de prestação jurisdicional ao não apreciar as questões postas nos embargos 

declaratórios. Assevera que a pretensão está prescrita porque o prazo prescricional voltou a fluir 

quando foi nomeado curador para o recorrido incapaz. Sustenta que a invalidez permanente do 

recorrido não foi causada por acidente pessoal, mas sim por uma doença (acidente vascular 

cerebral - AVC), o que não está coberto pelo contrato de seguro firmado entre as partes. 

Sem as contrarrazões, foi negado seguimento ao recurso especial, dando ensejo à 

interposição do presente agravo.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame do 

recurso especial.

A insurgência merece prosperar.

Inicialmente, verifica-se que o argumento de que o acórdão atacado teria incorrido 

em negativa de prestação jurisdicional é improcedente.

De fato, o Tribunal de origem indicou adequadamente os motivos que lhe formaram 

o convencimento, analisando de forma clara, precisa e completa as questões relevantes do 

processo e solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à 

hipótese.

 Não há falar, portanto, em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas 

pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.

Em relação à prescrição, o recurso especial não comporta acolhimento em virtude 

da deficiência de fundamentação, já que o aresto recorrido assenta-se em fundamento suficiente 

para mantê-lo, sendo que o agravante não o infirmou.

Na hipótese vertente, o julgado atacado baseia-se no seguinte argumento:

“(...)
No caso, o temo de curatela acostado à fl. 20, oriundo de processo 

de interdição, não torna possível a fluência do prazo prescricional, porquanto as 
causas impeditivas da prescrição se baseiam na qualidade ou natureza jurídica do 
agente, de modo que o curador especial apenas representa e defende os direitos 
do incapaz, que tem capacidade de direito mas não de fato” (e-STJ fl. 271).
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Aplica-se, por analogia, o enunciado da Súmula nº 283/STF: "É inadmissível o 

recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente 

e o recurso não abrange todos eles". 

A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 
TRATAMENTO DE SAÚDE NO EXTERIOR. PORTADOR DE RETINOSE 
PIGMENTAR. VALORES PAGOS POR FORÇA DE LIMINAR EM SEDE DE 
MANDADO DE SEGURANÇA POSTERIORMENTE REVOGADA. REPOSIÇÃO AO 
ERÁRIO. BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO 
E FUNDAMENTOS INATACADOS. SÚMULAS 282 E 283/STF.
(...)
3. É manifestamente inadmissível o recurso especial que não ataca os 
fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, por faltar ao recorrente 
interesse recursal. Inteligência da Súmula 283 do STF, aplicável, por analogia, ao 
recurso especial.
4. A inexistência do prequestionamento, bem como a falta de impugnação aos 
fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido inviabilizam o recurso 
especial pela alínea "c", diante da impossibilidade de se configurar o dissídio 
jurisprudencial, pois não há como se demonstrar a similitude das circunstâncias 
fáticas e do direito aplicado, permanecendo hígidas as razões adotadas pelo 
Tribunal de origem, o que torna evidente a falta de interesse recursal.
5. Recurso especial não conhecido" (REsp 1397076/CE, Rel. Ministra ELIANA 
CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013). 

Entretanto, quanto à cobertura do contrato de seguro, o aresto combatido 

encontra-se em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante a qual 

a seguradora não tem obrigação de indenizar quando o evento decorre de causa natural, como 

no caso do acidente vascular cerebral (AVC).

A propósito:

"RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO 
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. 
MORTE DO SEGURADO POR DOENÇA. ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL. 
MORTE NATURAL. CARACTERIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 
INDEVIDA. APÓLICE. COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. 
1. Ação de declaração e de interpretação de cláusula contratual visando o 
reconhecimento de que a causa da morte do segurado - acidente vascular cerebral 
(AVC) - seja enquadrada como 'morte acidental' e não 'morte natural', condição 
necessária para se receber indenização securitária decorrente de contrato de 
seguro de acidentes pessoais.
2. É possível o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entender 
substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes 
para seu convencimento. A inversão do julgado no ponto encontra óbice na Súmula 
nº 7/STJ.
3. O seguro de vida difere do seguro de acidentes pessoais. No primeiro, a 
cobertura de morte abarca causas naturais e também causas acidentais; já no 
segundo, apenas os infortúnios causados por acidente pessoal, a exemplo da 
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morte acidental, são garantidos.
4. Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da 
pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, 
exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural 
configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em 
geral, que são de natureza interna, feita exceção às infecções, aos estados 
septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em 
decorrência de acidente coberto (Resolução CNSP nº 117/2004).
5. Apesar da denominação 'acidente vascular cerebral', o AVC é uma patologia, ou 
seja, não decorre de causa externa, mas de fatores internos e de risco da saúde da 
própria pessoa que levam à sua ocorrência.
6. Contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não 
há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte 
do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como 
acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à 
pessoa.
7. Recurso especial não provido" (REsp 1.443.115/SP, Rel. Ministro RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/10/2014, DJe 
28/10/2014).

Logo, merece reforma o acórdão recorrido, incidindo, na espécie, o enunciado da 

Súmula nº 568/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial e 

julgar improcedente a ação, invertendo-se os ônus de sucumbência.

Publique-se. Intimem-se. 

Brasília (DF), 25 de julho de 2017.

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA 
Relator
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