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APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. 
MILITAR.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  RESTITUIÇÃO 
ATUALIZADA  DE  QUANTIAS  PAGAS  INDEVIDA-
MENTE C/C ANTECIPAÇÃO  DE TUTELA.  PROCE-
DÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  MATÉRIA 
JÁ  DECIDIDA  E  SUMULADA  ATRAVÉS  DO  INCI-
DENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA 
N.º  2000723-40.2013.815.0000.  DEVOLUÇÃO INDE-
VIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGU-
RANÇA  JURÍDICA  E  BOA-FÉ  OBJETIVA.  PROVI-
MENTO DO APELO.

-É de ser reformada a sentença que julgou procedente 
a devolução dos valores descontados dos contrache-
ques de militares, sob o título de seguro de vida em 
grupo, ante a ausência de vontade de contratar, tendo 
em vista que o Incidente de Uniformização de Jurispru-
dência n.º  2000723-40.2013.815.0000,  do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba concluiu que a citada co-
brança é indevida.

- Súmula n.º 44: “É indevida a devolução de valores  
recolhidos a título de prêmio de seguro de vida nas  
ações movidas por policiais militares do Estado da  
Paraíba, por ser considerada tácita a anuência da  
contratação.”(Súmula  editada  por  força  da  decisão 
prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência n.º  2000723-40.2013.8150000, julgado 
em 31/03/2014, tendo as conclusões do acórdão sido 
publicadas no DJ de 06/06/2014).

- “ INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRU-
DÊNCIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESTA-
ÇÕES DESCONTADAS DO VENCIMENTO DOS PO-
LICIAIS MILITARES DO ESTADO DA PARAÍBA.
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AJUIZAMENTO  DE  DEMANDAS  OBJETIVANDO  A 
RESTITUIÇÃO DOS PRÊMIOS PAGOS APÓS CON-
SIDERÁVEL LAPSO DE TEMPO DE EFETIVA PRES-
TAÇÃO  DO SERVIÇO  SECURITÁRIO  POR  PARTE  
DA EMPRESA CONTRATADA. DEVOLUÇÃO INDEVI-
DA.  OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA  SEGU-
RANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA JUS-
TIÇA.

- A boa-fé objetiva diz respeito à regra de conduta  
dos indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais.  
Essa regra de conduta recai no comportamento de  
uma parte em relação à outra. Em nome da estabi-
lidade e da segurança dos negócios jurídicos, bem 
como, para a tutela das legítimas expectativas da-
queles que contraem direitos e obrigações, a boa-
fé objetiva impõe comportamentos socialmente re-
comendados  –  fidelidade,  honestidade,  lealdade,  
entre outros – a serem observados não só pelo for-
necedor do serviço, mas também pelo consumidor.

− É absolutamente desarrazoado que apenas ao 
final do risco coberto pelo seguro de que usufruí-
ram durante todo o período de contratação, após o 
advento de suas inatividades laborais,  ingressem 
os policiais militares com uma ação, objetivando o  
recebimento dos prêmios que foram descontados  
mensalmente de suas remunerações pela circuns-
tância de não terem se manifestado expressa e in-
dividualmente acerca do “aceite” da contratação do 
seguro de vida em grupo. A má-fé por parte dos  
consumidores,  nestes  casos,  ressoa  manifesta,  
configurando uma típica causa de enriquecimento  
ilícito, tendo em vista que, a despeito de terem re-
cebido a prestação de serviço por parte  de uma 
empresa contratada pelo ente estadual, dotada de 
aparente boa-fé negocial, os servidores beneficia-
dos com a existência do contrato em grupo, ao fi-
nal do risco coberto no pacto firmado, simplesmen-
te ajuízam demandas buscando receber os valores  
em relação  aos  quais  houve  nitidamente  contra-
prestação de serviço pela empresa securitária.

-  Em havendo  legislação  específica  que estipula  
como desconto obrigatório o prêmio destinado ao  
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pagamento de um seguro de vida em grupo à cate-
goria dos policiais militares, bem como se consta-
tando a boa-fé da seguradora contratada e a efeti-
va prestação do serviço securitário durante todo o 
período de atividade laboral,  revela-se indevida a  
devolução de valores recolhidos a título de prêmio  
de seguro de vida nas ações movidas por Policiais  
Militares do Estado da Paraíba, por ser considera-
da tácita a anuência da contratação, em respeito  
aos  princípios  da  segurança  jurídica,  da  boa-fé  
contratual e da justiça.” ((Incidente de Uniformiza-
ção  de  Jurisprudência  n.º  2000723-
40.2013.8150000,  Rel:Des.  Leandro  dos  Santos, 
Rel.P/Acórdão: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Fi-
lho julgado em 31/03/2014)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justi-
ça da Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓ-
RIO. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão proferida pelo Juí-

zo de Direito da 3.ª Vara Cível da Comarca de Guarabira, fls. 310/313, que julgou 

procedente o pedido contido na Ação Ordinária de Restituição Atualizada de Quanti-

as Pagas Indevidamente c/c Antecipação de Tutela, promovida por Francisco Evan-

gelista da Silva em face da Sul América Seguros de Vida e Previdência.

Em suas razões, às fls. 324/335, o recorrente suscita preliminar de ile-

gitimidade passiva da Sul América Seguro de Pessoas e Previdência S/A; no mérito, 

aduz o seguinte: 1) prescrição ânua; 2) inexistência de obrigação da seguradora pe-

rante o segurado; 3)legalidade da inclusão do segurado na apólice; 4) infração ao 

princípio da boa-fé pelo recorrido. 

Ao final, requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedente o 

pedido, ou, na remota hipótese de indeferimento do pleito,  o provimento parcial do 

apelo, reconhecendo-se a prescrição ânua.
Desembargador José Ricardo Porto
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Nas contrarrazões, às fls.  339/341, o recorrido pugna pelo desprovi-

mento da irresignação.

Instada a se manifestar a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer, 

às fls. 350/35, opinando pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de méri-

to.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente a apelante alega a sua ilegitimidade para figurar no polo 

passivo da presente demanda, atribuindo-a a Executivos S/A Administração e Pro-

moção de Seguros.

Tal prefacial não merece guarida, haja vista que os prêmios desconta-

dos dos vencimentos do autor/apelado foram repassados à apelante. Assim, caso se 

entendesse que os descontos foram indevidos, esta é quem teria a obrigação de de-

volvê-los ao promovente, já que foi ela quem se apropriou dos valores, auferindo lu-

cro com a operação.

Por isso, rejeito a preliminar.

No mérito, analisando os autos, verifica-se que a questão versa sobre 

devolução de valores descontados de contracheques de militar em razão de contra-

tação de seguro de vida em grupo realizada sem anuência expressa do policial do 

Estado da Paraíba.

Essa matéria  foi  recentemente  discutida  pelos  Desembargadores do 

Tribunal de Justiça da Paraíba, através de Incidente de Uniformização de Jurispru-

dência n.º  2000723-40.2013.8150000, tendo-se chegado a seguinte conclusão:

Desembargador José Ricardo Porto
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Súmula n.º 44: “É indevida a devolução de valores  
recolhidos a título de prêmio de seguro de vida nas  
ações movidas por policiais militares do Estado da  
Paraíba, por ser considerada tácita a anuência da  
contratação.”(Súmula  editada  por  força  da  decisão 
prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência  n.º  2000723-40.2013.8150000,  julgado 
em 31/03/2014, tendo as conclusões do acórdão sido 
publicadas no DJ de 06/06/2014)

Desse modo, resta-nos adotar os fundamentos do voto do citado inci-

dente, os quais passo a transcrever para melhor esclarecimento da matéria:

“Conforme relatado, trata-se de Incidente de Uniformi-
zação de Jurisprudência,  nos termos do art.  476 do  
Código de Processo Civil e art. 6º, inciso V, do Regi-
mento Interno deste Tribunal de Justiça, com o escopo  
de harmonizar  teses jurídicas  divergentes  acerca do 
direito à devolução dos prêmios pagos pelos Policiais  
Militares referentes a um seguro de vida em grupo fir-
mado sem a anuência expressa de cada um dos servi-
dores, bem como, em se entendendo pela necessida-
de de restituição, do respectivo prazo prescricional e  
ainda do dano moral decorrente dessa situação contra-
tual verificada.

Cumpre registrar, de antemão, que se afigura indevida  
a devolução de valores pagos, durante lapso conside-
rável de tempo, pelos Policiais Militares do Estado da  
Paraíba, decorrentes de contrato de seguro de vida em 
grupo, por meio do qual, a despeito de não se ter a  
anuência individual e expressa dos respectivos servi-
dores, prestou-se inegável e continuadamente, frise-se  
sem quaisquer resistências, o serviço securitário efeti-
vamente ofertado.

O  comando deste  raciocínio  vai  buscar  seus  funda-
mentos nos princípios basilares do direito, em especial  
em seu valor supremo que é a justiça. Conforme lições  
do Professor Paulo Náder “para que ela [justiça] não  
seja apenas uma ideia e um ideal, necessita de certas  
condições básicas, como a da organização social me-
diante normas e do respeito a certos princípios funda-
mentais; em síntese, a justiça pressupõe o valor segu-
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rança” (NÁDER, Paulo. Introdução ao estudo do direi-
to. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 139).

A partir  desse conjunto de ideias,  o  filósofo Wilhem 
Sauer conclui a relação de interdependência entre os  
aludidos valores para efeitos na vida social, afirmando 
que “a segurança jurídica é a finalidade próxima; a fi-
nalidade distante é a justiça” (SAUER, Wilhelm. Filoso-
fia jurídica y social, Barcelona, Labor, 1993).

Pois  bem,  os  casos  que sistematicamente  vieram à 
tona para apreciação deste Egrégio Tribunal de Justi-
ça, em virtude da peculiaridade de suas característi-
cas, deságuam na reflexão acerca da segurança jurídi-
ca da conduta de quase a totalidade dos autores das  
demandas judiciais, percorrendo-se o âmbito do pró-
prio princípio da boa-fé que deve reger, inclusive, as  
atitudes dos consumidores para efeitos de se lhes apli-
car as normas protetivas consumeristas, para, enfim,  
chegar à conclusão de qual a resolução mais se apro-
xima do valor “justiça” nas hipóteses debatidas.

Assim, estamos diante da seguinte situação fática: o  
Estado da Paraíba, autorizado pela Lei nº 5.701/1993,  
e em estrito benefício dos seus servidores que exer-
cem as atividades de Policiais Militares, efetua o des-
conto obrigatório de um valor referente ao “prêmio des-
tinado a seguro de vida em grupo e acidentes pesso-
ais” (art. 43, inciso VII, da mencionada Lei). Ou seja,  
na própria lei que dispõe sobre a remuneração dos in-
tegrantes da Polícia Militar do Estado da Paraíba, há a  
previsão da existência de contratação pelo ente públi-
co de um seguro de vida em grupo em prol da classe 
dos servidores militares estaduais, cujo respectivo prê-
mio é descontado da folha de pagamento.

Não  é  preciso  realizar  grande  esforço  hermenêutico  
para se constatar que inexiste má-fé por parte do ente  
público na estipulação do mencionado seguro de vida,  
seja pela forma através da qual se instituiu o respecti-
vo desconto, seja pela própria análise do seu fim social  
e do seu benefício direto para aqueles cidadãos que  
diariamente estão expostos a riscos de morte ante a  
característica de periculosidade intrínseca à profissão  
que espontaneamente optaram exercer. 

Dessa forma, já na fase da conclusão do contrato se-
curitário  efetivado,  a  ciência  dos  servidores  acerca 
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dessa estipulação negocial é manifesta, sendo igual-
mente latente o benefício de que desfrutaram durante  
a vigência do pacto contratual. Não bastasse a exis-
tência de legislação específica dispondo sobre o des-
conto de caráter obrigatório,  a circunstância de esta-
rem acobertados, e pagando mensalmente uma quan-
tia para a fruição desse serviço, pelo seguro de vida  
em grupo é manifestada em seus contracheques onde  
há a discriminação pormenorizada dos valores que são 
descontados de sua remuneração.

É absolutamente desarrazoado que apenas ao final do 
risco coberto pelo seguro de que usufruíram durante  
todo o período de contratação, após o advento de suas  
inatividades laborais,  ingressem os policiais  militares  
com uma ação, objetivando o recebimento dos prêmi-
os que foram descontados mensalmente de suas re-
munerações pela circunstância de não terem se mani-
festado expressa e individualmente acerca do “aceite”  
da contratação do seguro de vida em grupo.

A  má-fé  por  parte  dos consumidores,  nestes  casos,  
ressoa manifesta,  configurando uma típica causa de 
enriquecimento ilícito, tendo em vista que, a despeito  
de terem recebido a prestação de serviço por parte de  
uma empresa contratada pelo ente estadual,  dotada 
de aparente boa-fé negocial,  os servidores beneficia-
dos com a existência do contrato em grupo, ao final do  
risco coberto no pacto firmado, simplesmente ajuízam 
demandas  buscando receber  os  valores  em relação 
aos quais houve nitidamente contraprestação de servi-
ço pela empresa securitária.

Ora, entender-se que há um enriquecimento ilícito por  
parte da empresa que prestou o serviço de cobertura  
securitária através de um contrato firmado com o Esta-
do,  determinando  a  devolução  dos  prêmios  àqueles  
segurados que não foram vítimas de um evento dano-
so que lhes concederia o recebimento da indenização 
do seguro, é consolidar uma situação de injusta opor-
tunidade de ganho sem causa para estes  cidadãos,  
que, pela ventura de não precisarem acionar a segura-
dora em razão de acidente, veem-se com a chance de 
buscar  o  dinheiro  que  retribuiu  o  serviço  securitário  
prestado, como uma forma de investimento financeiro  
indevido.

Desembargador José Ricardo Porto
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O entendimento de que a  restituição é  devida,  pela  
simples análise de que não houve aceitação expressa,  
além de corresponder a mais absoluta injustiça, e aco-
bertar uma patente situação de má-fé – conduta esta  
que não pode ser arraigada à cultura brasileira, ainda  
representa uma interpretação das normas jurídicas ab-
solutamente legalista e desvinculada dos princípios ba-
silares do direito acima elencados.

Isso  porque,  antes  de se analisar  se houve ou não 
aceite expresso e específico por parte de cada um dos  
militares integrantes do quadro de pessoal do Estado  
da Paraíba, há de se perquirir se existe boa-fé na con-
duta dos mencionados consumidores do serviço secu-
ritário de vida em grupo, para que só então se decida  
pela aplicação das normas consumeristas.

Como  é  cediço,  a  cláusula  da  boa-fé  objetiva  está  
incutida  de  forma  explícita  em  parte  do  nosso 
ordenamento. No Código Civil de 2002, está previsto  
nos  arts.  113,  187 e  422.  No art.  4º  do Código de  
Defesa do Consumidor está expresso que a Política  
Nacional das Relações de Consumo será harmonizada 
com a valoração dos interesses, de acordo e com base  
na boa-fé.

A  respeito,  confiram-se  a  norma  extraída  dos  
dispositivos legais mencionados no parágrafo anterior,  
in verbis:

“Art.  113.  Os  negócios  jurídicos  devem  ser  
interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de  
sua celebração.

Art.  187.  Também comete ato  ilícito  o  titular  de  um 
direito  que,  ao exercê-lo,  excede manifestamente os  
limites  impostos  pelo  seu  fim  econômico  ou  social,  
pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Art.  422.  Os  contratantes  são  obrigados  a  guardar,  
assim  na  conclusão  do  contrato,  como  em  sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo  
tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 
consumidores,  o  respeito  à  sua  dignidade,  saúde  e  
segurança, a proteção de seus interesses econômicos, 
a  melhoria  da  sua  qualidade  de  vida,  bem como a 

Desembargador José Ricardo Porto
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transparência e harmonia das relações de consumo, 
atendidos os seguintes princípios:
(...)
III - harmonização dos interesses dos participantes das  
relações de consumo e compatibilização da proteção  
do  consumidor  com  a  necessidade  de 
desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a  
viabilizar  os  princípios  nos  quais  se  funda  a  ordem  
econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com 
base  na  boa-fé  e  equilíbrio  nas  relações  entre 
consumidores e fornecedores” (grifo nosso).

A boa-fé objetiva diz respeito à regra de conduta dos  
indivíduos nas relações jurídicas obrigacionais.  Essa 
regra  de  conduta  recai  no  comportamento  de  uma 
parte em relação à outra. Em nome da estabilidade e  
da segurança dos negócios jurídicos, bem como, para  
a  tutela  das  legítimas  expectativas  daqueles  que 
contraem  direitos  e  obrigações,  a  boa-fé  objetiva 
impõe comportamentos socialmente recomendados –  
fidelidade,  honestidade,  lealdade,  entre  outros  –  a  
serem observados não só pelo fornecedor do serviço,  
mas também pelo consumidor.

As normas de proteção ao consumidor – apesar de ser  
inquestionável a sua valia para o ordenamento jurídico  
nacional  como  um  todo,  de  destaque,  inclusive,  
internacional  especialmente  na  parte  processual  
coletiva – não podem servir de escudo para as atitudes  
de manifesta má-fé, sendo sua aplicação condicionada 
à  observância  da  boa-fé  objetiva,  circunstância  que 
não  se  tem  verificado  nas  demandas  cujas  teses 
jurídicas o presente incidente busca harmonizar.

Ademais,  não  bastasse o  que  até  aqui  foi  exposto,  
nesse tema, ao tratar dos princípios fundamentais do 
direito contratual, discorrendo acerca da autonomia da  
vontade,  a  Professora  Maria  Helena  Diniz  leciona 
sobre  a  liberdade  de  contratar  ou  não  contratar,  
afirmando ser esta “o poder de decidir, segundo seus  
interesses, se e quando estabelecerá com outrem uma 
relação  jurídica  contratual”,  obtemperando  que  tal  
liberdade, como tudo na vida social,  não é absoluta,  
aduzindo  que  “o  princípio  de  que  a  pessoa  pode  
abster-se de contratar sofre exceções, como, p.  ex.,  
quando o indivíduo tem obrigação de contratar imposta  
pela lei, como é o caso das companhias seguradoras  
relativamente aos seguros obrigatórios” (DINIZ, Maria  
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Helena.  Curso  de  direito  civil  brasileiro,  volume  3:  
teoria  das  obrigações  contratuais  e  extracontratuais.  
São Paulo: Saraiva, 2010. p. 21).        

A referida autora, na obra supraindicada, ainda enfati-
za que:

“A liberdade de contratar é reconhecida, mas seu exer-
cício está condicionado à função social do contrato e  
implica valores de boa-fé e probidade (CC, art. 422).  
Logo, a função social do contrato, dirigida à satisfação  
de interesses sociais, não elimina o princípio da auto-
nomia contratual, mas atenua ou reduz seu alcancem 
quando estiverem presentes interesses metaindividu-
ais ou interesse individual coletivo relativo à dignidade 
da pessoa humana (Enunciado do STJ n. 23, aprovado  
na Jornada de Direito Civil promovida, em setembro de 
2002, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho 
da Justiça Federal)” (p. 23-24).

Como já destacado, a função social do contrato securi-
tário de vida em grupo dos Policiais Militares da Paraí-
ba é manifesta, havendo-se, igualmente, de se inter-
pretar as situações postas em discussão judicial sob o  
prisma desse interesse social, o qual atenua a rigidez  
do formalismo contratual, para, em conseguinte, consi-
derar como tácita a anuência dos servidores que, mui-
to embora não tenham manifestado expressamente o  
“aceite” ao pacto securitário,  não opuseram, em seu 
devido  momento,  qualquer  resistência  à  vigência  do  
seguro de vida. 

Portanto, em havendo legislação específica que esti-
pula como desconto obrigatório o prêmio destinado ao 
pagamento de um seguro de vida em grupo à catego-
ria dos policiais militares, bem como se constatando a  
boa-fé da seguradora contratada e a efetiva prestação 
do serviço securitário durante todo o período de ativi-
dade laboral, considero indevida a devolução de valo-
res recolhidos a título de prêmio de seguro de vida nas  
ações movidas por Policiais Militares do Estado da Pa-
raíba, por ser considerada tácita a anuência da contra-
tação, em respeito aos princípios da segurança jurídi-
ca, da boa-fé contratual e da justiça.

Ressalte-se, por fim, que outro é o caso de, porventu-
ra, um militar que entenda descabida a contratação do  
seguro em grupo e que queira expressamente se des-
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vincular  do  pacto  firmado,  pretender  que não sejam 
mais descontados de sua remuneração os valores re-
lativos ao seguro obrigatório, iniciando-se, a partir de  
então, outra situação a ser analisada em conformidade 
com as circunstâncias do caso concreto.

Por tudo o que foi exposto, DIVERGINDO do Relator,  
por considerar indevida a devolução de valores pagos,  
durante lapso considerável  de tempo, pelos Policiais  
Militares do Estado da Paraíba, decorrentes de contra-
to de seguro de vida em grupo, por meio do qual, a  
despeito de não se ter a anuência individual e expres-
sa dos respectivos servidores, prestou-se inegável  e  
continuadamente, frise-se, sem quaisquer resistências,  
o serviço securitário efetivamente ofertado. 

Quanto à análise do prazo prescricional para a preten-
são da devolução, bem como da existência de dano  
moral decorrente da estipulação contratual, RESTAM 
PREJUDICADAS, em virtude do entendimento de que 
não existem valores há restituir.” (Incidente de Unifor-
mização  de  Jurisprudência  n.º  2000723-
40.2013.8150000,  Rel:Des.  Leandro  dos  Santos,  
Rel.P/Acórdão: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho 
julgado em 31/03/2014)

Assim, constatando-se que inexiste obrigação da seguradora em resti-

tuir qualquer valor decorrente do seguro de vida em grupo, como explicado na trans-

crição acima, a sentença de primeiro grau não merece subsistir.

Finalmente, a análise da prescrição ânua, levantada nas razões recur-

sais, resta prejudicada ante a improcedência do pleito inicial.

Por essas razões,  dou provimento ao recurso, julgando improce-
dente o pedido, invertendo-se o ônus da sucumbência, com a ressalva do art.  
12 da Lei n.º 1.060/50, em favor do apelado.

 

É como voto.  
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além deste relator, a 
Exmª.  Srª.  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho  (convocada  em  substituição  ao 
Exmo. Sr. Des. Leandro dos Santos) e o Exmo. Sr. Des.  Marcos Cavalcanti 
de Albuquerque.

Presente à sessão a Procuradora de Justiça Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “De-
sembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado 
da Paraíba, em João Pessoa, 29 de julho de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2014

  Des. José Ricardo Porto 
RELATOR

J07 /J04
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