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RELATOR 
R E C T E: 
R E C D A: 

o IEDlIO. 511. IIUIU5'l1'1l0 rolInES DIE M.DIICAIII 
/ 

MARILENE MOLINARI SA 
SUL AMÉRICA UNIBANCO SEGURADORA S/A 

ADVOGADOS: DRS. ROGÉRIO OTAVIO RAMOS E OUTRO E IVAR LIMA RIFFEL E OU 
TROS. 

EIMEN'lI'A 

SEGURO. ACIDENTES PESSOAIS. SUICÍDIO INVOLUNTÁRIO. 
O suicidio desintencional está abrangido pelo seguro de 

acidentes pessoais. 
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 
Recurso especial atendido. 
Unânime. 

ACÓIIDÃO 

Vistos e relatados estes autos em que sao partes as acl 
ma indicadas: 

Decide a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, na forma 
do relatório e notas taquigráficas constantes dos autos, que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado. Os Srs. lV/inistras SÁL 
VIO DE FIGUEIREDO, BARROS MONTEIRO, BUENO DE SOUZA e ATHOS CARNEIRO 
votaram com o Relator. 

Brasília, 12 de maio de 1992 (data do julgamento). 
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RECURSO ESPECIAL N' 16.560 -SANTA CATARINA- (REG.N' 91.0023696-9) 

RlELA'Il"ÍlR I I) 

A viúva Marilene Molinari sá ajuizou ação sumarissi 

ma de cobrança contra Sul América Unibanco Seguradora S/A 

teando o recebimento do seguro de acidente pessoal pelo falecimen 

to de seu marido. 

A decisão de lª instância julgou procedente a açao 

entendendo que o suic:Ldio involuntário é pass:Lvel de indenização. 

A lª Câmara C:Lvel do Tribunal de Justiça do Estado 

de Santa Catarina reformou o decisum de primeiro grau, nos termos 

da seguinte ementa: 

IISeguro de acidentes pessoais.Suic:Ldio. 

Não cobertura. 

O suic:Ldio involuntário encontra sue 

etiologia numa anormalidade Psíquica do se 

gurado, uma perturbação mental ainda que mo 

mentânea. 

o seguro de acidentes pessoais nao co 

bre as doenças ou males físicos ou mentais, 

nao podendo, assim, abranger o suícídio in 

voluntário, que é necessariamente causado 

por moléstia ps:Lquica do segurado. 11 (fI. 77), 

12.39.010.28/46 



RESP. nº" ~ ~ C -1 f. 3 R-Q2 

Inconformada, a recorrente interpôs recurso especial 

com fundamento no art. 105, 111, a e c, da Constituição Federal, 

alegando afronta ao art. 1.440, do Código Civil, além de dissldio 

jurisprudencial (fls. 82 a 88). 

Pelo despacho de fls. 97 a 99 foi o recurso admiti 

do, subindo os autos a esta Corte. 

12.39.010.28/48 
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RECURSO ESPECIAL Nº 16.560 -SANTA CATARINA- (REG.Nº 91.0023696-9) 

Il lEDIO SIR _ ImIflSTIRIl I'llmI'ES IlE ALEIICAR (RlKIJI.WR I : 

o aresto recorrido embora tenha concluidopelaocorrê~ 

cia do suicidio involuntário, afastou o direito à indenização, sob 

o fundamento de que esta hipótese nao se constitui em acidente 

pessoal. 

Dele destaco os seguintes fundamentos: 

"Tudo leva a crer que ocorreu o suici 

dia involuntário, inconsciente, provocado 

pelo estado de embriaguez do segurado, aco 

plado a desgostos familiares resultantes tal 

vez de procedimento incorreto da mãe do se 

gurado. Esses elementos afastam a morte aci 

dental resultante de mau manuseio de arma 

em conserto ou em limpeza. Todos os depo~ 

mentos se referem a suicidio e não a aciden 

te. O suicídio era a referência corrente 

quanto aos familiares à época do evento. 

Por acidentes pessoais estava segurado 

o marido da autora. 

Pedro Alvin em 110 Contrato de Seguro" 

diz (fls. 249): 

"0 suicídio involuntário encontra 

sua etiologia numa anormalidade 

12.39.010.26146 



REsp. nº rC'0105 V-02 

ca do segurado, como ficou esclarecido 

antes. Provém de uma causa interna, is 

to é, de uma predisposição hereditária, 

de uma doença ou de uma perturbação, aiE). 

da que momentânea. 

"A exclusão da cobertura do seguro 

de acidentes pessoais é uma decorrência 

lógica da própria concepção do plano 

técnico. Se não cobre as doenças e mo 

léstias, não poderia abranger o suici 

dio involuntário, que é necessariamente 

causado por moléstia psiquica do seg~ 

rado. " 

Como se ve, o suicídio involuntário 

ou inconsciente não configura o aciden 

te, pois é uma moléstia que so o seguro 

genérico de vida cobre. E estando o se 

gurado coberto somente pelo seguro-acide!:. 

te, não houve a cobertura." (fls.79/80) 

Assiste razão a recorrente, porquanto a matéria já 

se acha pacificada nesta Corte, através de ambas as Turmas,no sen 

tido da cobertura do seguro de acidente pessoal, e:n caso de suiei 

dia involuntário. 

Assim se expressou em seu primoroso voto o eminente 

Ministro Barros Monteiro, ao relatar o REsp. 194: 

"Ao considerar que a morte por SUiCl 

dia, voluntário ou involuntário, não carac 

teriza acidente pessoal, o "decisum" recor 

rido apartou-se da súmula 105 do STF, que 

assim se exprime: "salvo se tiver havido 

premeditação, o suicldio do segurado no pe -'1 



REsp. nº V-03 

riodo contratual de carência nao exime o se 

gurador do pagamento do seguro fl • Além dis 

so, contrastou com diversos outros julgados, 

que perfilham a tese consolidada pela refe 

ri da súmula, quais sejam: RTJ 37/628; RTJ 

75/297; RTJ 104/1.114; Rev. dos Tribunais 

575/150; Rev. dos Tribunais 562/128 e Rev. 

dos Tribunais 520/253)." 

Eis a ementa do respectivo acórdão: 

"DIREITO CIVIL. SEGURO. SUICÍDIO 

LUNTÁRIO. 

INVO 

É inoperante a cláusula que, nos seg~ 

ros de acidentes pessoais, exclui a respo~ 

sabilidade de seguradora em casos de suici 

dio involuntário. 

À seguradora, ainda, compete a prova de 

que o segurado se suicidou preme di tadamente, 

com a consciência de seu ato. Recurso conhe 

cido e provido. 1I 

De igual modo, o REsp. 6.729, relatado pelo precl.§: 

ro Ministro Eduardo Ribeiro, de acórdão assim sumariado: 

"Seguro - Acidentes pessoais. 

O suicidio não premeditado é de conside 

rar-se abrangido pelo conceito de acidente 

para fins de seguro. Invalidade da cláusula 

excludente desse risco. 11 

Por oportuno trago também à colação o RE 81.160, re 

latada em 1975 pelo saudoso Ministro Cunha Peixoto: 

IISeguro de vida. SUicldio nao premedi t~ 

do. 

12.~9.010.2SI46 



REsp. nº V-04 

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Fe 

deral predomina no sentido de invalidade de 

cláusula que exclui indenização em seguro 

de vida inclusive de acidentes pessoais, se 

ocorrer suicídio não predeterminado e prod~ 

zido pela perturbação mental do segurado. 11 

(RTJ 75/297) 

Isto posto, conheço do recurso por ambos os fundame~ 

tos e lhe dou prOvimento, para reformando o aresto recorrido, re 

estabelecer a decisão de primeiro grauol 
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CERTlDAo DE JULGAMENTO 

••• QUARTA TURMA ••• 

RESP 16560-0/SC PAUTA: 12/05/92JULGAoo: 12/05/92 

RELATOR: ERMO. Sr. Ministro FONTES DE ALENCAR 
REVISOR: EXMO. Sr. Ministra 
PRESIDENTE DA SESSAo: EXMO. Sr. Ministro ATHOS CARNEIRO 
SUB PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA : EXMO. Sr.Dr. VICENTE DE PAULO 

SARAIVA 
SECRETARIA: CLAUDIA AUSTREGESILo DE ATHAYDE 

RECTE 
ADV 
RECDO 
ADVOGADO: 

AUTUACAO 

MARILENE MOLINARI SA 
ROGERIO OTAVIO RAMOS E OUTRO 
SUL AMERICA UNIBANCo SEGURADORA S/A 
IVAR LIMA RIFFEL E OUTROS 

CERTIDAO 

Certifico que ~ Egregia QUARTA TURMA ao apreciar o processo 
eM epigr.afe. eM sessao realizadCi. nesta data. proferiu a seguinte deci-
s~o: 

A TurMa. por unaniMidade. conheceu do recurso e deu-lhe proviMento. 
VotaraM COM o Relator os Srs. Ministros Salvio de Figueiredo, B~rros 
Monteiro~ Bueno de Souza e Athos Carneiro. 

o referido é verdade. Dou fé. 
Br~silia, 12 de Maio de 1992 

SECRETARIA 


