
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

Agravo  Interno  na  Apelação  Cível nº 0006952-90.2008.815.0011 –  7ª  Vara 
Cível – Campina Grande.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.
Agravante: Caixa Seguradora S/A.
Advogado: Carlos Antônio Harten Filho.
Agravados: Maria de Salete Barbosa da Silva e Vera Lúcia de Menezes.
Advogado: Luiz Bruno Veloso Lucena.

ACÓRDÃO

DIREITO  CIVIL.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL.  SEGURO  DE  VIDA. 
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  OPOSTOS  E 
REJEITADOS.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA  PELA  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO 
DE DOENÇA PREEXISTENTE  E AUSÊNCIA DE 
COBERTURA  SECURITÁRIA.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DA  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  PEDIDO  DE 
APLICAÇÃO  DE  JUROS  MORATÓRIOS  E 
CORREÇÃO  MONETÁRIA  A  PARTIR  DA 
SENTENÇA. ENCARGOS NÃO REQUERIDOS NA 
EXECUÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO. 
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. Por mais que o contrato de seguro preveja que 
não  serão  cobertos  os  riscos  relativos  à  doença 
preexistente,  o  STJ  entende ser  dever  da 
Seguradora  a  exigência  de exames  preliminares 
para análise da vantagem do negócio.

2.  Não havendo demonstração de  que o Apelante 
tenha solicitado exames prévios à contratação, não 
há  como se  inferir  que o  falecido  possuía  plena 
consciência  da  doença,  nem  que  a  Seguradora 
não sabia do risco que estava acobertando. Dessa 
forma, acabou por assumir o risco de ter que cobrir 
doenças eventualmente presentes.
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3. “Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a 
seguradora  não  pode  recusar  o  pagamento  da 
indenização securitária alegando que a doença é 
preexistente  à  contratação  se não exigiu  prévios 
exames  clínicos  do  segurado”.  (STJ.  AgRg  no 
AREsp  389.782/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO 
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA TURMA,  julgado 
em 06/05/2014, DJe 12/05/2014)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM  os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao 
agravo interno, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento 
de fls. 173.

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  por  CAIXA 
SEGURADORA S/A contra decisão monocrática que negou seguimento à 
sua Apelação Cível oposta contra sentença do juízo da 7ª Vara  Cível da 
Comarca da Capital.

O Agravante havia oposto Embargos à Execução (Processo 
nº 0006952-90.2008.815.0011) em face de Execução de Título Extrajudicial 
nº  001.2008.013.977-5 movida  por  MARIA DE SALETE BARBOSA DA 
SILVA e  VERA LÚCIA DE MENEZES,  em razão do falecimento do Sr. 
Marcos Antônio de Meneses, beneficiário de seguro de vida.

Após  regular  tramitação,  o  juízo  originário  rejeitou  os 
Embargos  (fls.  87/89)  por  entender  que  não  restou  comprovada,  pelo 
Embargante/Apelante/Agravante, que o falecido teria conhecimento prévio 
da doença que resultou em sua morte.

No  prazo  recursal,  o  Embargante/Apelante/Agravante 
interpôs recurso apelatório (fls. 103/120) reafirmando as razões trazidas na 
exordial.

Monocraticamente  (fls.  152/154),  esta  relatoria  negou 
seguimento ao recurso por entender que, na esteira da jurisprudência do 
STJ, não houve comprovação da má-fé do Exequente/Apelado/Agravado, 
bem como a manifestação acerca dos juros e da correção monetária ser 
dispensável  ante  a  inexistência  de  interesse  recursal,  visto  não  haver 
pedido do Exequente/Apelado/Agravado nesse sentido.

Inconformado,  interpôs  o  presente  Agravo  Interno (fls. 
157/169)  requerendo a análise da causa pelo  colegiado,  reafirmando as 
teses de mérito ventiladas no apelo.
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É o relatório.

VOTO

O Agravante  reiterou  que  o  falecido  padecia,  à  época  da 
contratação  do  seguro  de  vida,  da  doença  que  provocou  a  sua  morte. 
Assim, tendo agido de má-fé, onerando o risco do negócio indevidamente, 
a indenização não é devida às Apeladas, eis que houve descumprimento 
de cláusula contratual.

Buscou  provar  o  alegado  juntando  cópias  de  exames 
laboratoriais  do  de  cujus  (fls.  35/52),  pretendendo  demonstrar  que  as 
alterações nas taxas de colesterol e triglicerídeos eram de conhecimento 
prévio e idôneos a demonstrar a preexistência da moléstia. 

Por mais que o contrato de seguro preveja que não serão 
cobertos os riscos relativos à doença preexistente, a decisão monocrática 
acompanhou a posição do STJ no sentido de ser dever da Seguradora a 
exigência de exames preliminares para análise da vantagem do negócio. 
Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SEGURO.  RECUSA  DA  COBERTURA.  DOENÇA 
PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  REALIZAÇÃO  DE 
EXAMES  PRÉVIOS.  MÁ-FÉ.  REEXAME  DE  MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 
E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1.  Conforme  pacífica  jurisprudência  desta  Corte,  a 
seguradora  não  pode  recusar  o  pagamento  da 
indenização  securitária  alegando  que  a  doença  é 
preexistente à contratação se não exigiu prévios exame 
clínicos do segurado.
2. O recurso especial não comporta o exame de questões 
que  impliquem  revolvimento  do  contexto  fático-probatório 
dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do 
que dispõem as Súmula n. 5 e 7 do STJ.
3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a 
recorrente, ré na demanda, não se desincumbiu do ônus de 
comprovar  a  alegada  má-fé  da  segurada.  Alterar  esse 
entendimento  é  inviável  na instância  especial,  a  teor  dos 
óbices das referidas súmulas.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  AREsp  389.782/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO 
CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 
06/05/2014, DJe 12/05/2014)

PROCESSO  CIVIL.  DIREITO  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL. SEGURO DE VIDA.
DOENÇA  PREEXISTENTE.  COMPROVAÇÃO  DA  MÁ-FÉ 
DO  FALECIDO  POR  OCASIÃO  DA  CELEBRAÇÃO  DO 
CONTRATO.
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1.  A  não  realização  de  exames  prévios  de 
admissibilidade  do  contratante  ao  plano  de  seguro 
implica  a  assunção  de  risco  pela  seguradora  e, 
consequentemente, sua responsabilização por eventual 
sinistro, salvo no caso de má-fé do segurado ou quando 
este tenha plena ciência da doença preexistente e omite 
tal informação. Precedentes.
2.  No  caso,  tendo  concluído  a  instância  de  origem  pela 
efetiva comprovação da má-fé do contratante do seguro de 
vida,  rever  tal  entendimento  importa  a  necessidade  de 
revolvimento  de  matéria  fático-probatória,  insindicável  ao 
STJ na estreita via do recurso especial, ante o óbice erigido 
pela súmula 07 do STJ.
3. Agravo regimental não provido.

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. 
INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO. DOENÇA PREEXISTENTE.
SÚMULA  Nº  284/STF.  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO  NO 
PREENCHIMENTO  DO  QUESTIONÁRIO. 
RECONHECIMENTO  PELO  TRIBUNAL  ESTADUAL. 
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Se a divergência não é notória, e nas razões de recurso 
especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal 
teria sido malferido, com a consequente demonstração da 
eventual  ofensa  à  legislação  infraconstitucional,  aplica-se, 
por analogia, o óbice contido na Súmula nº 284 do Supremo 
Tribunal Federal,  a inviabilizar  o conhecimento do recurso 
pela alínea "c" do permissivo constitucional. Precedentes.
2.  Não  há  falar  em  pagamento  de  indenização 
decorrente de contrato de seguro de vida e acidentes 
pessoais se, consoante o acervo fático soberanamente 
analisado  pelo  Tribunal  local,  restar  sobejamente 
comprovado nos autos que o segurado silenciou sobre 
a doença preexistente que o levou à invalidez e tinha 
plena consciência.
3.  A  discussão  quanto  ao  reconhecimento  da  má-fé  do 
segurado  ao  fornecer  intencionalmente  informações 
inverídicas e incompletas à seguradora demanda o reexame 
de matéria fática,  circunstância obstada pela Súmula nº 7 
desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1286741/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO 
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
15/08/2013, DJe 23/08/2013)
(AgRg  no  REsp  1172420/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 
29/04/2014)

Em sendo assim,  nesta  demanda caberia  ao recorrente  a 
demonstração  da  má-fé  do  Agravado  para  lhe  negar  a  indenização. 
Compulsando os documentos encartados, verifiquei que a parte não logrou 
êxito, eis que insuficientes os exames colacionados.
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As alterações de taxas não indicam, sozinhas, a existência 
de doença específica, sendo necessária análise apurada de médico para 
confecção de diagnóstico. 

Não  havendo  demonstração  de  que  o  Agravante  tenha 
solicitado  exames  prévios  à  contratação,  não  há  como se  inferir  que  o 
falecido possuía plena consciência da doença, nem que a Seguradora não 
sabia do risco que estava acobertando. Dessa forma, acabou por assumir o 
risco de ter que cobrir doenças eventualmente presentes.

No que se refere ao tema dos juros moratórios e da correção 
monetária,  pelo  que  se  depreende  dos  autos  da  execução,  esta  foi 
promovida com o propósito de ver adimplido o valor nominal da indenização 
prevista  em contrato.  Não há qualquer  requerimento  para  que sejam 
aplicados  os  referidos  encargos,  inexistindo,  assim,  interesse 
recursal.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO.

É como voto.

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida,  Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 29 de julho de 2014.

                       Desembargador José Aurélio da Cruz
                                                         Relator
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