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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  SENTENÇA
POR  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO
FÁTICO-JURÍDICA.  AFASTAMENTO.
APRESENTAÇÃO  DE  EMBASAMENTO
LEGAL  E  ANÁLISE  DA  PROVA
DOCUMENTAL  DE  ACORDO  COM
CONVECIMENTO  MOTIVADO.  MÉRITO.
CONTRATO  DE  SEGURO  POR  ACIDENTES
PESSOAIS  COLETIVO.  APLICAÇÃO  DAS
NORMAS CONSUMERISTAS.  INVERSÃO DO
ÔNUS  DA  PROVA  A  CRITÉRIO  DO  JUIZ.
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DA
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DO
FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO.
BENEFICIÁRIO.  FILHO  DA  SEGURADA.
COBERTURA. EVENTO MORTE ACIDENTAL.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  PARA  MORTE
NATURAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
INTERPRETAÇÃO  AMPLIATIVA.  CERTIDÃO
DE ÓBITO  ATESTANDO  MORTE  NATURAL.
INEXISTÊNCIA  DE  OUTROS  ELEMENTOS
PROBATÓRIOS  APTOS  A  AFASTAR  TAL
CONCLUSÃO.  INCUMBÊNCIA  DO  AUTOR.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA RÉ
POR  RISCO  EXCLUÍDO  DO  CONTRATO.
REFORMA DO DECRETO JUDICIAL NESTE
PONTO.  RESTITUIÇÃO  DE  QUANTIA
DESCONTADA  NO  CONTRACHEQUE
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REFERENTE  AO  CUSTO  MENSAL  APÓS  A
MORTE  DA  SEGURADA.  COMPROVAÇÃO.
CABIMENTO  DA DEVOLUÇÃO  NA FORMA
DOBRADA. DESCONTO EFETIVADO MESMO
COM  O  CONHECIMENTO  DO  SINISTRO.
AUSÊNCIA  DE  ENGANO  JUSTIFICÁVEL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NESTE
ASPECTO.  REFORMA  PARCIAL.
PROVIMENTO EM PARTE DO RECURSO.

-  Com o advento da  Constituição Federal  de 1988,
diversas garantias processuais civis foram erigidas à
categoria de direitos fundamentais, as quais, em geral,
deságuam  no  princípio  do  devido  processo  legal.
Dentro desse novo modelo constitucional do processo
civil,  restou consagrado um dos princípios basilares
ao ordenamento jurídico de todo e  qualquer  Estado
Democrático  de  Direito,  consistente  na
fundamentação ou motivação das decisões judiciais.

- Na hipótese em análise,  infere-se que o magistrado
de piso apresentou fundamentos jurídicos no decisum
combatido,  bem  como  levou  em  consideração  o
acervo probatório colacionado os autos, notadamente
o  cartão-proposta,  adotando  a  interpretação  do
contrato  que  entendeu  correta,  tudo  com  base  no
princípio do livre convencimento motivado.

-  Os  serviços  securitários  estão  submetidos  às
disposições  do  Código  Consumerista,  enquanto
relação de consumo, de acordo com o art. 3º, §2º, do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  dependendo  a
aplicação das  normas  consumeristas da constituição
do direito alegado, bem como da observância da boa-
fé objetiva no contrato de seguro.

-  Em  se  verificando que  a  segurada  contratou  o
Seguro  por  Acidentes  Pessoais  Coletivo  (sigla
“APC”),  estando  apenas  preenchido  o  campo  de
morte  acidental,  conclui-se que  houve contratação
apenas deste evento.

-  O atestado de óbito da segurada apresentou como
causa  morte  “choque  cardiogênico,  insuficiência
cardíaca,  miocardiopatia  dilatada,  insuficiência
respiratória e insuficiência renal”, devendo, portanto,
ser considerada morte natural,  especialmente quando
verificado que o autor não acostou aos autos qualquer
outro  elemento  probatório  capaz  de  afastar  esta
conclusão.
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-  Uma  vez  que  inexiste no  contrato  de  seguro
previsão  de  indenização  para  morte  natural,
limitando-se  a  apólice  à  cobertura  de  morte  por
acidentes pessoais, descabe condenar a seguradora a
indenizar  risco  excluído  do  contrato  em  tela,  haja
vista ser incabível a interpretação ampliativa e, via de
consequência, ser impossível conceder-se mais do que
o objeto determinado. 

- Constatando-se que os  valores descontados a título
de prêmio foram injusta e indevidamente  efetivados
do contracheque da segurada, já falecida, mesmo com
o conhecimento da morte pela seguradora, não há que
se cogitar a ocorrência de engano justificável,  sendo
imperiosa  a  devolução  em  dobro  das  quantias,  na
forma  do  art.  42,  parágrafo  único,  do  Código  de
Defesa do Consumidor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  rejeitar a preliminar,  à unanimidade. No mérito,  por igual votação,
deu-se provimento parcial ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  316/333) interposta  pela
SABEMI Seguradora S/A, hostilizando sentença oriunda do Juízo da 1ª Vara
Cível  da  Comarca da Capital que,  nos  autos  da “Ação de Indenização c/c
Repetição  de  Indébito”  ajuizada  por  Carlos  Antônio  da  Silva,  julgou
procedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso, narra o autor que é filho da Sra. Sizedina
Oliveira da Silva e que esta, em 12 de setembro de 2000, firmou contrato de
seguro de vida com a promovida, no valor de R$ 97.575,76 (noventa e sete
mil,  quinhentos  e  setenta  e  cinco reais  e  setenta  e  seis  centavos),  ficando
acordado  que  o  beneficiário  era  o  promovente  e  o  valor  da  contribuição
mensal era de R$ 75,00 (setenta e cinco reais) descontados no contracheque da
segurada.

Em  seguida,  afirma que,  em  28  de  dezembro  de  2000,  a
segurada  faleceu,  oportunidade  na  qual  o  autor  diligenciou  junto  ao
representante legal da seguradora, J. Fan Corretor de Seguros Ltda, com o fim
de  receber  a  garantia  pactuada  na  importância  de  R$  39.030,31,
correspondente a 40% do valor do capital contratado, porém, mesmo passados
90 dias do envio dos documentos, a seguradora não manifestou interesse em
cumprir  sua obrigação, tampouco  apresentou  justificativa para a dilação do
prazo, continuando, inclusive, a descontar no contracheque dos beneficiários
da pensão a quantia referente à contribuição. 

Ao final, pugna pela condenação da promovida ao pagamento
de indenização no valor de R$ 39.030,31 (trinta enove mil trinta reais e trinta e
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um centavos),  bem como a restituir  em dobro os valores das contribuições
descontadas no contracheque após o óbito da segurada.

Juntou procuração e documentos (fls. 05/26).

Contestação  apresentada  (fls. 32/37), aduzindo que a falecida
firmou contrato  de  seguro  de  vida  em grupo,  tendo  como única  cobertura
morte acidental, no valor de R$ 97.575,76 (noventa e sete mil, quinhentos e
setenta e cinco reais e setenta e seis centavos|), com custo mensal de R$ 75,00
(setenta e cinco reais) e tendo como beneficiário o promovente.  Sustenta a
seguradora que, de acordo com o contrato anexado ao encarte processual, não
existia previsão de cobertura de morte natural, nem pecúlio, até mesmo por
causa da idade avançada da segurada, que já contava com 67 (sessenta e sete
reais), por isso, correta a negativa da cobertura, em virtude da causa da morte
contida na certidão de óbito não se equiparar à morte acidental.

Seguindo suas argumentações,  assevera que o  ente  segurador
somente responderá pelos riscos previstos no contrato, bem como que “para
que o sinistro seja coberto por morte acidental, deve o mesmo ser um evento
com data caracterizada, exclusiva e diretamente externo, súbito, involuntário
e violento, causador de lesão física que, por si só, e independentemente de
toda e qualquer outra causa, tenha como consequência direta a morte do
segurado, o que não se coaduna com o caso em apreço”.

Réplica impugnatória (fls. 64/66).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  do  pedido  (fls.
73/75), consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Dessa forma, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
nos  termos  do  art.  269,  I  do  CPC  C/C  ART.  42
PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, CONDENANDO A
EMPRESA-RÉ AO PAGAMENTO EM DOBRO DO
SINISTRO NO VALOR DE R$ 39.030,31 (TRINTA E
NOVE  TRINTA  REAIS  E  TRINTA  E  UM
CENTAVOS),  REAJUSTADOS  À  PARTIR  DA
CITAÇÃO”. (fls. 75).

Certidão  de  trânsito  em  julgado,  oportunidade  na  qual  o
exequente apresentou petição, requerendo o pagamento do débito exequendo
(fls. 78/79).

Citada, a executada indicou bens à penhora (fls. 107/111).

Decisão  do  juiz  de  base,  tornando  ineficaz  a  nomeação  e
deferindo a penhora sobre dinheiro da empresa executada (fls. 160).

Auto de penhora (fls. 187).

Determinação judicial no sentido de desentranhar os embargos
ao devedor e autuá-los (fls. 191).
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Execução suspensa (fls. 193).

Cópia da sentença de procedência dos embargos do devedor,
cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Ante  o  exposto,  fulcrado  nos  argumentos  acima
elencados, bem como aos princípios legais atinentes
à espécie, JULGO PROCEDENTES OS EMBARGOS
DO  DEVEDOR,  ante  a  inexigibilidade  do  título
executivo judicial, isto com supedâneo no art.  741,
II,  do  CPC,  devendo  ser  anulados  todos  os  atos
processuais  a  partir  das  fls.  71v,  dos  autos
principais, reiterando a publicação do despacho de
fls.  71,  observando-se  os  nomes  dos  patronos
constantes na petição de fls. 61, do mesmo processo”
(fls. 199).

Foi  interposta  Apelação  Cível  nos  autos  dos  Embargos  de
Devedor, tendo esta Corte de Justiça dado provimento ao recurso, reformando
a sentença e determinando o prosseguimento do feito executivo (fls. 92/94 dos
autos em apenso). Em seguida, O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do REsp 646.395-PB, deu provimento ao recurso, restabelecendo a
sentença de primeiro grau, que anulou todos os atos processuais a partir das
fls. 71v dos autos principais (fls. 175/175 dos autos em apenso).

Às fls. 256 do processo principal foi proferido despacho, em
cumprimento ao que restou decidido nos autos dos Embargos do Devedor,
publicando  o  despacho  de  fls.  71,  observando-se  os  nomes  dos  patronos
constantes na petição de fls. 61.

Juntada do contrato de seguro original (fls. 264/265).

A Seguradora promovida requereu o depoimento pessoal do Sr.
Wagner Marinho de Pontes e a produção de prova pericial para esclarecer a
efetiva causa da morte da segurada (fls. 296/297).

Decidindo a querela, o magistrado de piso julgou procedente o
pleito autoral:

“Gizadas tais razões de decidir, acolho o pedido do
autor, para nos termos do artigo 269, I do Código de
Processo Civil,  resolver o mérito da causa e assim
condenar a seguradora demandada a:

a) Pagar ao autor o valor de R$ 39.030,31 (trinta e
nove  mil  trinta  reais  e  trinta  e  um  centavos),
correspondente  a  40%  do  valor  contratado,
acrescido  de  juros  de  mora  de  1,0%  ao  mês  e
correção  monetária  com  base  no  INPC,  ambos  a
partir da negativa ao pagamento;
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b) Pagar ao autor o dobro da quantia que continuou
a descontar da segurada após seu falecimento, tudo
acrescido de juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária com base no INPC, a contar dos efetivos
descontos,  montante  a  ser  apurado  em  liquidação
por cálculo do credor nos termos do art. 475-B do
CPC”.

Inconformada, a demandada interpôs Recurso Apelatório (fls.
316/333), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ausência dos
fundamentos  fáticos  e  jurídicos,  notadamente  pela  desconsideração  do
conjunto probatório referente ao cartão-proposta em que preenchido com valor
de cobertura apenas a morte acidental. 

No mérito, defende que, de acordo com a certidão de óbito,  a
morte da segurada foi natural e, como ficou provada a contratação apenas de
morte acidental,  incabível a indenização fixada na sentença, sobretudo pela
necessidade  de  observância  da  regra  da  obrigatoriedade  contratual.  Ainda,
ressalta que, caso a segurada tivesse contratado a cobertura por morte natural,
no valor de R$ 97.575,76, é evidente que o custo do seguro não seria de R$
75,00, já que a mesma estava com idade avançada no momento da contratação
(67 anos de idade), gerando uma reduzida expectativa de vida, e a seguradora
não teria arrecadado nem 10% da cobertura contratada até a data de seu óbito.

Seguindo  suas  argumentações,  assevera  que  o  segurador  se
obriga estritamente pelos riscos previamente contratados, bem como que não
há que se falar em restituição do dobro de quantias indevidamente descontadas
do  contracheque,  uma  vez  que,  com  o  falecimento  da  segurada,  cabe  ao
beneficiário  informar o evento para que seja  providenciada a  cessação dos
descontos, ficando, dessa forma, afastada a má-fé da seguradora.

Contrarrazões apresentadas (fls. 340/345)..

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 349/354), opinando pela rejeição da preliminar, deixando
de  se  manifestar,  contudo,  sobre  o  mérito  por  ausência  de  interesse  que
recomende sua intervenção.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  impugnação  apelativa,  posto  que  obedece aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

-   Preliminar: Nulidade da   S  entença  
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Sustenta o apelante a nulidade da sentença, sob o argumento de
ausência de fundamentos fáticos e jurídicos, sobretudo pela desconsideração
do conjunto probatório referente ao cartão-proposta  em que  foi  preenchido
com valor de cobertura apenas no campo de morte acidental. 

Como  é  cediço,  com  o  advento  da  Constituição  Federal  de
1988,  diversas  garantias  processuais  civis  foram  erigidas  à  categoria  de
direitos fundamentais, as quais, em geral, deságuam no princípio do devido
processo legal.

Pois bem, dentro desse novo modelo constitucional do processo
civil, restou consagrado um dos princípios basilares ao ordenamento jurídico
de  todo  e  qualquer  Estado  Democrático  de  Direito,  consistente  na
fundamentação ou motivação das decisões judiciais.

Conforme lição doutrinária corrente,  “a fundamentação exige
que sejam expostas as razões fáticas e de direito que embasam a decisão, não
sendo  suficiente  referências  vagas  a,  por  exemplo,  documentos  e
testemunhas” (NERY JÚNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013. p. 527). 

E  mais,  Cássio  Scarpinella  Bueno,  atento  à  necessidade  da
praxe forense de se verificar uma escorreita fundamentação judicial, observa
que:

“Os próprios teóricos do direito que dedicaram seus
estudos aos 'princípios jurídicos'  e aos critérios de
solução de  conflitos  entre  eles'  (…)  não omitem a
necessidade  de  as  escolhas  nas  aplicações  dos
princípios  conflitantes  nos  casos  concretos  seja
sempre  acompanhada  de  fundamentação,  de
motivação, como forma segura de justificar o acerto
da  norma jurídica  que  regulará  o  caso  concreto.
Trata-se, assim, de haver condições, o mais objetivas
possível,  de  verificar  o  que  levou o  magistrado  a
decidir  de uma ou de outra forma e se  a decisão
tomada é a mais  correta à luz  das  circunstâncias
concretas”  (BUENO,  Cássio  Sacarpinella.  Curso
Sistematizado de Direito  Processual  Civil.  V1.  São
Paulo: Saraiva, 2010. p. 166).

Dentro  desse  contexto,  tendo  em  vista  a  exigência
constitucional do art.  93, inciso IX, da Carta Política, bem como a própria
previsão do legislador ordinário no art. 165 do Código de Processo Civil, todas
as  decisões  provenientes  do  Poder  Judiciário  devem  ser  devida  e
suficientemente motivadas, havendo casos em que se admitirá a concisão do
julgado – desde que não implique verdadeira falta de fundamentação para o
caso concreto, sob pena de nulidade do respectivo ato judicial.

Na  hipótese  em  análise,  infere-se  que  o  magistrado  de  piso
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apresentou fundamentos jurídicos no decisum combatido, bem como levou em
consideração o acervo probatório colacionado os autos, notadamente o cartão-
proposta de fls. 39, adotando a interpretação do contrato que entendeu correta,
tudo com base no princípio do livre convencimento motivado.

Vejamos excerto da sentença:

“Na  hipótese  sub  exame  a  segurada  Sizedina
Oliveira  da  Silva,  agiu  com  a  mais  pura  boa-fé,
desde  os  idos  de  2000,  quando  firmou  com  a
demandada o contrato de seguro, tendo o seu filho
aqui o autor como beneficiário. É o que se colhe da
apólice e da ficha cadastral bem assim dos descontos
do  prêmio  consignados  em  seus  contracheques
acostados aos autos às fls. 08 a 16.

Mesmo,  todavia,  não  pode  dizer  em  relação  a
seguradora.  É  que  conforme  se  depreende  da
proposta de seguro contratada acostada aos autos às
fls.  39,  o  seguro  possui  cobertura  por  morte
acidental  ou  morte  natural  no  valor  de  R$97.575,
sendo certo que se o evento morte viesse a ocorrer do
1º  ao  12º  mês  do  contrato  firmado,  como de  fato
aconteceu, o valor do benefício a ser auferido seria
de 40% do total segurado.

Pois  muito  bem,  nos  autos  restou  comprovado
documentalmente que a segurada veio a falecer de
morte natural, ocorrendo que a seguradora além de
se  negar  a  efetuar  o  pagamento  no  percentual
contratado,  ainda por  cima continuou a receber  o
valor  do  prêmio  descontados  no  contracheque  da
falecida, o que caracteriza a violação do artigo 42,
parágrafo único do CDC,  impondo-se, dessa forma,
a sua obrigação em devolver em dobro o que cobrou
da falecida indevidamente”. (fls. 306).

Assim,  verifica-se  claramente  que  presente no  ato  judicial
vergastado a motivação suficiente, ou seja, aquela por meio da qual o juiz
singular consiga demonstrar as razões pelas quais, à luz do que foi alegado e
provado pela  parte  promovente,  julgou procedente  o  pleito  autoral,  não se
afigurando nula a decisão, por  respeito substancial aos ditames do princípio
processual constitucional da fundamentação, insculpido no art. 93, inciso IX,
da Carta Política Federal.

Sobre o tema, vejamos julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  -  EXECUÇÃO  FISCAL  -
NULIDADE DE SENTENÇA -  DESCABIMENTO -
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO
DEMONSTRADO  -  ART.  25  DA  LEI  6.830/80  -
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SÚMULA 282/STF.
1. Não há como conhecer de dissídio jurisprudencial
quando o recorrente não aponta a similitude fática
entre  os  julgados  confrontados,  nem  procede  ao
devido  cotejo  analítico,  limitando-se  à  mera
transcrição de ementas de acórdãos.
2. Inviável análise de pretensão em torno do art. 25
da  Lei  6.830/80,  em  virtude  de  ausência  de
prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF.
3.  Não  há  como  acolher  pedido  de  nulidade  de
sentença proferida por juiz de 1º grau, quando esta,
embora de forma concisa, apresenta fundamentação
adequada e suficiente para garantir o exercício de
defesa do interessado.
4.  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  nessa
parte,  não  provido”.  (STJ/REsp  1333040/MG,  Rel.
Ministra  ELIANA  CALMON,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 06/08/2013, DJe 14/08/2013)

Com base nos argumentos acima alinhavados, em consonância
com o parecer ministerial, REJEITO a questão preambular.

-   Mérito:  

Consoante  relatado,  pretende  a  recorrente,  através  desta
irresignação  apelatória,  a  reforma  do  julgado,  sob  o  argumento  de  que,
consoante certidão de óbito, a morte da segurada foi natural, bem como que o
contrato de seguro celebrado só previa a cobertura  por morte acidental,  de
modo  que  incabível  a  condenação fixada  na  sentença,  sobretudo  pela
necessidade de observância da regra da obrigatoriedade contratual. 

Ainda,  ressalta  que,  caso  a  segurada  tivesse  contratado  a
cobertura por morte natural, no valor de R$ 97.575,76, é evidente que o custo
do seguro não seria de R$ 75,00, já que a mesma estava com idade avançada
no  momento  da  contratação  (67  anos  de  idade),  gerando  uma  reduzida
expectativa  de  vida,  e  a  seguradora  não  teria  arrecadado  nem  10%  da
cobertura contratada até a data de seu óbito.

Seguindo  suas  argumentações,  assevera  que  o  segurador  se
obriga estritamente pelos riscos previamente contratados, bem como que não
há que se falar em restituição do dobro de quantias indevidamente descontadas
do  contracheque,  uma vez  que,  com  o  falecimento  da  segurada,  cabia ao
beneficiário  informar o evento para que seja  providenciada a  cessação dos
descontos, ficando, dessa forma, afastada a má-fé da seguradora.

Colhe-se dos autos que a Sra. Sizedina Oliveira da Silva firmou
contrato de seguro por acidente pessoais coletivo com a seguradora apelante,
ficando estipulado como beneficiário o promovente, ora apelado.

A avença  em tela  foi  firmada  com o objetivo de  garantir  o
pagamento  de  indenização para  a  hipótese  de  ocorrer  condição suspensiva
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consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação da
segurada  é  o  pagamento  do  prêmio  devido  e  de  prestar  as  informações
necessária  para  a  avaliação  do  risco.  Por  outro  lado,  cabe  a  seguradora
informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso temporal
estipulado. 

Ressalte-se  que  os  pressupostos do contrato de  seguro são a
cobertura  de  evento  futuro  e  incerto  capaz  de  gerar  ao  segurado,  cuja
mutualidade está consubstanciada na reparação imediata do prejuízo sofrido,
ante a transferência do encargo de suportar este risco para a seguradora. 

Outrossim, presentes as condições precitadas, deve ser feito o
pagamento da obrigação assumida pela seguradora nos limites contratados e
condições  acordadas,  desonerando-se  aquela  de  satisfazer  a  obrigação
assumida  quando  comprovado  o  dolo  ou  a  má-fé  do  segurado  para  a
implementação do risco e obtenção da referida indenização.

É  oportuno  consignar  que  os  serviços  securitários  estão
submetidos  às  disposições  do  Código  Consumerista,  enquanto  relação  de
consumo, de acordo com o art. 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, há perfeita incidência das normas consumeristas
no contratos atinentes a seguro em tela, como aquele avençado entre as partes,
podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro ofertada pela
seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos
futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários
finais deste serviço.

Ainda,  ressalte-se  que  a  aplicação  das  normas  previstas  no
Código de Defesa do Consumidor depende de ter sido constituído o direito
alegado (art. 333, I, do CPC), bem como ter sido observada a boa-fé objetiva
no contrato de seguro.

Por isso,  a viabilidade da inversão do ônus probatório fica a
critério  do  juiz,  o  qual  deverá  analisar  a  verossimilhança  da  alegação  do
consumidor ou a situação de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de
experiência.

Depreende-se  do  encarte  processual  que o  demandante,  ora
apelado,  comprovou a relação jurídica securitária,  por ser  o beneficiário de
Seguro por Acidente Pessoais Coletivo, conforme se infere do Cartão-Proposta
colacionado às fls. 39.

Assim, a contratação de seguro é fato incontroverso na lide, nos
termos do art.  334,  inciso  II,  do Código de  Processo  Civil,  limitando-se a
controvérsia  trazida  a  esta Corte  de  Justiça  sobre  o  limite  da  cobertura
contratada.

Ora, da leitura atenta do contrato, constata-se que  a segurada
contratou o Seguro por Acidentes Pessoais Coletivo (sigla “APC”), estando
apenas preenchido o campo de morte acidental, de modo que se conclui pela
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contratação apenas deste evento. Na hipótese, inclusive, a diferenciação entre
a  cobertura  securitária  por  morte  natural  e  àquela  por  morte  acidental  é
especificamente clara e delineada pelo próprio contrato estabelecido entre a
seguradora e a segurada. Para tanto, basta verificar os seguintes elementos do
cartão-proposta (fls. 39):

CARTÃO-PROPOSTA
SEGURO DE VIDA EM GRUPO – VG E/OU ACIDENTES PESSOAIS COLETIVO –

APC
(…)

Importâncias
seguradas

APC → Morte  acidental
(MA) 
97.575,76

Inv. Perm. Acid.
(IPA)      
X

Desp.  Méd.
Hosp. (DMH)
X

Disp.  Incap.
Temp. (DIT)
X

VG → Morte  Natural
(MN)
X

Morte  acidental
(MA)
X

Inv. Perm. Acid.
(IPA)
X

Inv.  Perm.
Doença (IPD)
X

Renda  Incap.
Temp. (RIT)
X

Do  conteúdo  contratual,  resta  demasiadamente  claro  que  a
seguradora  demandada  distinguia  sua  cobertura  de  morte  em  duas
classificações, sendo uma denominada de “natural” e a outra de “acidental”.

Não é preciso grande esforço,  para se  verificar  que houve a
contratação exclusiva do evento futuro e incerto de “Morte Acidental (MA)”,
no valor de  R$ 97.575,76  (noventa e sete mil, quinhentos e setenta e cinco
reais e setenta e seis centavos), na modalidade identificada pela sigla “APC”,
que consiste em Acidentes Pessoais Coletivos. Inexistiu, portanto,  Seguro de
Vida em Grupo (sigla “VG”) não foi devidamente contratado pela segurada, é
tanto que nenhum dos campos dos riscos encontra-se preenchido com o valor
da cobertura, e apenas ele previa o risco de morte natural.

Dito isso, ao contrário do entendimento do MM Juiz de base,
concebo que os elementos carreados aos autos indicam que a seguradora não
assumiu a cobertura do risco decorrente de morte natural da segurada, sendo
apenas relativo à morte acidental, em que o evento é exclusivo e diretamente
externo. 

O atestado de óbito da segurada apresentou como causa morte
“choque  cardiogênico,  insuficiência  cardíaca,  miocardiopatia  dilatada,
insuficiência respiratória e insuficiência renal”  (fls. 11), devendo, portanto,
ser considerada morte natural, até mesmo porque o autor, ora recorrido, não
acostou aos autos qualquer outro elemento probatório capaz de afastar esta
conclusão.

Ora,  por  mais  que  se  busque  efetivar  uma  interpretação
abrangente dos elementos probatórios constantes nos autos, não há como se
negar que a causa da morte da segurada sequer indica uma verossimilhança no
sentido de consistir em um “acidente” apto a configurar a álea que dá ensejo
ao pagamento do seguro de vida. Isso porque, além da idade da segurada –
que, por si só, não pode indicar uma morte natural –, a prova trazida aos autos
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revela  mais  de  uma  causa  de  morte,  quais  sejam  “choque  cardiogênico,
insuficiência cardíaca, miocardiopatia dilatada, insuficiência respiratória e
insuficiência  renal”,  circunstância  que,  a  meu  ver,  aparentemente  retira  a
natureza acidental do falecimento da segurada.

Ademais, para casos como o que ora se analisa, a característica
de  acidente,  de  uma  morte  atestada  em  certidão  de  óbito  como  sendo
decorrente de mais de uma causa,  deve ser devidamente comprovada,  haja
vista  se  tratar  de  uma  situação  excepcional,  como  em  casos  nos  quais  o
falecimento  decorre  de  uma  complicação  de  uma  cirurgia  em  que,
ordinariamente, não houvesse elevado risco para o paciente a ela submetida,
porém, há complicações imprevistas e, portanto, acidentais.

Assim,  inexistindo  no  contrato  de  seguro  previsão  de
indenização para morte natural, limitando-se a apólice à cobertura de morte
por acidentes  pessoais,  descabe  condenar  a  seguradora  a  indenizar  risco
excluído do contrato em tela, uma vez que incabível interpretação ampliativa e
não pode ser dado mais do que o objeto determinado. 

Nesse mesmo diapasão é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, consoante aresto abaixo ementado: 

CIVIL E  PROCESSUAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DANOS  MORAIS.
SEGURO  DE  VIDA.  CONTRATO.  MORTE
ACIDENTAL OU INVALIDEZ POR ACIDENTE.
ÓBITO. MORTE NATURAL. NÃO INCLUSÃO NO
CONTRATO.  INDENIZAÇÃO  INCABÍVEL.
ALEGAÇÃO  DE  CLÁUSULA  AMBÍGUA.
INOCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULAS 5 E 7 DO
STJ.  AGRAVO  IMPROVIDO.  (AgRg  no  Ag
1058232/SC,  Rel.  Ministro  ALDIR  PASSARINHO
JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 20/11/2008,
DJe 15/12/2008) 

Desta forma, comprovado que a morte da segurada foi natural e
não havendo cobertura para o evento precitado, descabe a condenação da ré,
ante a ausência de cobertura securitária,  devendo, a sentença ser reformada
neste ponto. 

Com  relação  à  restituição  da  quantia  descontada  no
contracheque da segurada quanto ao custo mensal do seguro, entendo que não
merece reforma o decisum combatido neste ponto.

Como pode ser  visto dos documentos carreados aos autos,  o
falecimento da segurada se deu em 28 de dezembro de 2000 e, mesmo com a
comunicação  feito  pelo  promovente  do  sinistro,  a  seguradora  continuou  a
efetuar o desconto no contracheque no mês seguinte (janeiro de 2001). 

A apelante teve tempo suficiente para enviar comunicação ao
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Ministério  da  Fazenda  para  suspender  o  desconto,  já  que  a  negativa  de
cobertura  se  deu  em  24  de  janeiro  de  2001  e  antes  dessa  data  já  tinha
conhecimento do evento morte.

Em  relação  à  devolução  em  dobro,  na  forma  do  art.  42,
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  entendo  que
corretamente decidiu o douto Juiz a quo, uma vez que os valores foram injusta
e indevidamente descontados do contracheque, mesmo com o conhecimento
da morte da segurada, o que acarretou dano, não havendo no presente caso que
se cogitar da ocorrência de engano justificável.

Ante  o  exposto,  REJEITO A PRELIMINAR e,  no  mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para
reformar  parcialmente  a  sentença,  excluindo  apenas  a  condenação  ao
pagamento de indenização no valor de R$ 39.030,31,  mantendo os  demais
termos do decisum vergastado.

Em virtude da modificação parcial do julgado, as partes devem
ratear as custas e honorários advocatícios na proporção de 50% e na quantia
fixada  na  sentença,  observando-se  que  a  parte  autora  é  beneficiária  da
gratuidade judiciária, sendo-lhe aplicada a regra contida no art. 12 da Lei nº
1.060/1950. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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