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PRELIMINAR  DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO 
DIREITO. SEGURO DE VIDA. PRAZO ÂNUO. AÇÃO DE 
BENEFICIÁRIO CONTRA SEGURADORA.   INAPLICA-
BILIDADE. REJEIÇÃO. 

- O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento 
entendendo  não  se  aplicar  o  prazo  prescricional  ânuo, 
previsto no art. 206, II, do CC, à ação proposta pelo bene-
ficiário contra a seguradora. 

QUESTÃO PRÉVIA DE ILEGITIMIDADE ATIVA.  SEGU-
RADA BENEFICIÁRIA DO CONTRATANTE PRINCIPAL. 
CARÁTER PERMANENTE  DA COBERTURA SECURI-
TÁRIA.  CAPACIDADE PROCESSUAL DE SER PARTE 
FIGURANTE NO POLO ATIVO. REJEIÇÃO DA PREAM-
BULAR. 

- Na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante 
quanto o beneficiário podem exigir do devedor o cumpri-
mento de obrigação.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.  SEGURO 
DE VIDA.. DOENÇA PREEXISTENTE. CONHECIMENTO 
DA  PROPONENTE.  ALEGAÇÃO  DE  MÁ-FÉ  DA 
SEGURADA.  ÔNUS DA PROVA.  INVERSÃO.  EXAME 
MÉDICO  PRÉVIO.  INEXISTÊNCIA.  NÃO 
COMPROVAÇÃO. AFASTABILIDADE. PAGAMENTO
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 DEVIDO.  SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE  COM  OS 
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  E  DO 
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  APLICAÇÃO  DO 
ART.  557,  CAPUT,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
NEGATIVA DE SEGUIMENTO À SÚPLICA.

- No contrato de seguro, é da seguradora o ônus de compro-
var que o proponente tinha conhecimento de doença pree-
xistente e agiu de má-fé, quanto mais quando não o subme-
teu a exame médico antes do ajuste do seguro, assumindo o 
risco total do contrato, o qual é válido de pleno direito.

- “É indevida a negativa de cobertura do seguro de vida por  
doença preexistente sem a realização de exames prévios e  
comprovação da má-fé da parte  contratante.  Aplicação da  
Súmula  n.  83/stj.  3.  Agravo  regimental  desprovido.”  (STJ;  
AgRg-AREsp 330.295; Proc. 2013/0093825-1; RS; Terceira  
Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE 13/02/2015). 

 VISTOS.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Companhia de Seguros Alian-
ça do Brasil  buscando a reforma da sentença de fls. 265/270, que julgou procedente a 

Ação de Cobrança ajuizada por Carlos Gonzaga Santos Mendes Mária de Fátima Pi-
nho Mendes,  condenando a seguradora promovida ao pagamento, a título de indeniza-

ção em razão de invalidez por doença, o valor de R$ 29.590,12 (vinte e nove mil, quinhen-

tos e noventa reais e doze centavos).

Em suas razões recursais (fls. 279/294), a demandada alega, de início, as 

preliminares de prescrição da pretensão do direito e ilegitimidade ad causam.

Sustenta ainda que negou o pagamento da indenização securitária em virtu-

de da preexistência de enfermidade que contribuiu para o óbito da beneficiária/promoven-

te, portanto, não sendo devida a cobertura contratual contratada, conforme acervo proba-

tório colacionado ao caderno processual.
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Por último, requer a reforma da decisão para que sejam acatadas as teses 

preliminares ou, caso esse não seja o entendimento, acolha no mérito a ausência de co-

bertura pelos fatos acima narrados.

Contrarrazões ofertadas às fls.319/325.

Instada a se manifestar, a D. Procuradoria de Justiça, às fls. 338/346, opi -

nou pelo não acolhimneto das preliminares e no mérito pelo desprovimento do recurso. 

É o breve relatório.

                     VOTO

PRELIMINARES

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO DIREITO

Sustenta a apelante, preliminarmente, a prescrição da ação, tendo em vista 

o disposto no art. 178, § 6º, II, do Código Civil que estabelece o prazo ânuo para preten-

são do direito do segurado contra o segurador.

Entretanto, não pode a norma legal  ser interpretada extensivamente para 

prejudicar o beneficiário do seguro. Ora, no presente caso, não se trata de ação de segu-

rado contra seguradora, mas de beneficiário de seguro de vida contra seguradora.

Vale registrar que, existe uma distinção entre segurado e beneficiário, tendo 

a norma prevista no Código Civil mencionado apenas a figura do segurado, omitindo-se 

em relação ao beneficiário. 

Nesse norte é o entendimento desta Corte de Justiça:
   
 
APELAÇÃO CÍVEL. Ação ordinária de declaração de existên-
cia de direito c/c indenizatória de recebimento de seguro de  

3



Apelação Cível nº 0001540-23.2007.815.0171

vida. Demanda julgada extinta com julgamento de mérito, re-
conhecendo  a  prescrição  do  direito.  Recurso  voluntário.  
Prescrição afastada. Ação de beneficiário contra seguradora.  
Prazo prescricional disposto no art. 205, do CC. Prescrição 
decenal  não  decorrida.  Aplicação  do  art.  515,  §3º,  do  CPC.  
Apreciação possível segundo orientação do STJ. Beneficiária que 
cedeu o crédito da apólice do seguro de vida à apelante. Ineficá-
cia da cessão de crédito. Inobservância do disposto no art. 290,  
do CC. Ausência de notificação do devedor da ocorrência da ces-
são. Extinção da demanda com base no art.  267, VI,  do CPC.  
Provimento parcial do apelo. Reforma da sentença. O STJ pa-
cificou  entendimento  entendendo  não  se  aplicar  o  prazo  
prescricional ânuo, previsto no art. 206, II, do CC, à ação pro-
posta pelo beneficiário contra a seguradora. Inexistente pra-
zo previsto em Lei, segue a regra geral da prescrição do art.  
205, prevendo o prazo prescricional de dez anos. Conforme 
jurisprudência do STJ, reformando o tribunal a sentença que  
acolhera a preliminar de prescrição, é permitido ao órgão ad  
quem adentrar no mérito da controvérsia, julgando as demais  
questões,  se estiver  suficientemente debatida e instruída a 
causa, sem que tal iniciativa importe em supressão de instân-
cia (CPC, art. 515, § 3º). Na cessão civil de crédito, torna inefi-
caz a cessão se ausente a comunicação escrita da cessão ao  
devedor,  como  exigida  pelo  art.  290,  do  CC. (TJPB;  AC 
200.2005.042.508-7/001; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 
21/09/2010; Pág. 6)  Grifo nosso
   
 
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA  
DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO. Seguro  
de vida em grupo prazo ânuo. Inaplicabilidade. Terceiro bene-
ficiário. Prazo vintenário. Não ocorrência da prescrição. Inter-
pretam-se restritivamente as regras concernentes à prescri-
ção.  Por  esse  motivo  o terceiro  beneficiário  do  seguro de  
vida em grupo não se sujeita ao prazo ânuo da prescrição,  
uma vez que não se confunde ele com a figura do segurado.  
Civil e consumidor. Apelação cível. Ação de repetição de in-
débito. Seguro de vida em grupo. Resilição unilateral. Previsão 
contratual. Ambas as partes contratantes notificação prévia. Art.  
51, IV e XI, do CDC. Ausência de abusividade.  Boa-fé objetiva  
dos contratos.  Observância.  Desprovimento.  Não há ilegalidade 
na resilição do contrato de seguro de vida em grupo, quando se  
observa o disposto em cláusula contratual que prevê para ambas  
as partes essa faculdade, desde que se envie correspondência ao  
outro  estipulante,  informando  sua  intenção  de  resilir  a  avença 
contratual, respeitando-se o prazo mínimo de antecedência. Não 
se releva abusiva a cláusula contratual que possibilita a qualquer  
dos contratantes, de forma unilateral, resilir contrato estabelecido,  
mediante prévia notificação. Deve-se analisar o contrato de segu-
ro de vida em grupo sob as vistas do Código Civil de 1916, quan-
do teve o seu início e conclusão ainda sob a vigência daquela Lei  
Civil.  Resta caracterizada a boa-fé, quando uma das partes do  
contrato de seguro de vida em grupo, desejando pôr fim ao pacto,  

4



Apelação Cível nº 0001540-23.2007.815.0171

previamente  notifica  o  outro  contraente  sobre  sua  intenção.  
(TJPB;  AC  200.2006.014.900-8/001;  João  Pessoa;  Rel.  Des.  
Abraham Lincoln  da Cunha Ramos;  DJPB 22/08/2008;  Pág.  7)  
Grifo nosso

Nesses termos, não há que se falar na aplicação da prescrição ânua, 
como bem pontuou a magistrada de primeiro grau, razão pela qual rejeito a matéria 
preliminar suscitada.

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM

Em resumo, discorre a empresa apelante que a parte legítima para propor a 

demanda é a esposa do apelado, por ser ela que se encontra supostamente inválida.

Nesse diapasão, transcrevo trecho do parecer ministerial da Dra. Janete Ma-

ria Ismael da Costa Macedo – Procuradora de Justiça, que abordou corretamente o as-

sunto, conforme segue abaixo:

“Para que se afaste essa preliminar tivemos que firmar o conven-
cimento diante de todos os documentos  carreados aos autos, fi-
cando comprovada que o apelado é beneficiário do seguro princi-
pal, ainda a ação foi ajuizada na condição de terceiro beneficiário.

Não é requisito sine qua non para propor a presente ser o  
próprio portador da doença que enseja a indenização, o ape-
lado na condição de segurado da totalidade da mesma apóli-
ce e terceiro interessado decorrente da incapacidade laborati-
va, até porque a cobertura securitária tem caráter permanen-
te,  tem capacidade processual  e  de  ser  parte  figurante  no  
polo ativo.” - fls.341. Grifo nosso.

Além do mais, na estipulação em favor de terceiro, tanto o estipulante quan-

to o beneficiário podem exigir do devedor o cumprimento de obrigação.

Dessa forma, também não merece ser acolhida a presente questão pré-
via.

MÉRITO 
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Insurge-se a promovida em face da decisão singular que o condenou ao pa-

gamento de indenização securitária no valor de R$ 29.590,12 (vinte e nove mil, quinhen-

tos  e  noventa  reais  e  doze  centavos),  lançada  nos  autos  da  Ação  de  

Cobrança.

Sustenta a seguradora que  negou o pagamento da indenização securitária 

em  virtude  da  preexistência  de  enfermidade  que  contribuiu  para  o  óbito  da 

beneficiária/promovente, portanto, não sendo devida a cobertura contratual contratada, 

conforme acervo probatório colacionado ao caderno processual.

 Acerca da questão, colaciono excerto da sentença, haja vista a ilustre ma-

gistrada  ter  abordado  com  percuciência  o  âmago  do  litígio  posto  em  disceptação 

(fls.265/270):
“De toda sorte, o fato de a beneficiária ter omitido alguma in-
formação acerca da gravidade de seu estado de saúde não  
implica necessariamente que tenha agido com má-fé, induzin-
do a seguradora em erro e nulificando o contrato. Desconhe-
cendo a segurada a gravidade de seu estado de saúde, não 
se pode presumir sua má-fé. Má-fé não se presume, deve-se  
comprová-la. No presente caso, não logrou comprovar a Pro-
movida o dolo com que os promoventes teriam agido, em de-
trimento da livre manifestação de consentimento por parte da  
seguradora, de forma a tornar nulo o contrato.
Outra questão que se coloca é se a seguradora, dispensando o  
exame médico na pretensa segurada, aprovando a proposta e as-
sinando o contrato, assume o risco contratual sobre as respostas  
da segurada quanto  ao seu estado de saúde.  Tenho que sim.  
Sendo o contrato e seguro, por natureza, um contrato de risco, ao 
receber o prêmio está o segurador obrigado ao pagamento do va-
lor do seguro, em ocorrendo o evento , salvo se comprovar a má-
fé do segurado.
Para reduzir esse risco de ocorrência do evento, tem o segurador  
o direito de submeter os pretensos segurados a exame médico,  
tanto para comprovar a veracidade das alegações quanto para co-
nhecer alguma doença preexistente e desconhecida do proponen-
te. Não o fazendo, assume totalmente o risco de sua inércia.
(…)
Como foi acima constatado, a má-fé da segurada não foi com-
provada nestes autos, pelo que a obrigação de indenizar, de  
pagar o valor do seguro, persiste em desfavor da seguradora,  
que assumiu o risco contratual. Desta forma, laborou em cul-
pa a seguradora, pelo que não pode arguir a sua indução em 
erro como escusa de pagamento. De acordo com o brocardo  
latino, aqui aplicável, quod quis ex culpa sua damnum sentit,  
non intelligitur dammun sentire (não sofre o dano, quem o so-
fre por sua culpa).” - fls.268/270. Grifo nosso.
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A fundamentação contida na sentença recorrida retrata posição pacífica na 

jurisprudência atual. Aliás, os argumentos do apelante/promovido em seu recurso está to-

talmente dissonante da realidade fática dos autos. É que, diferentemente do que sustenta-

ram as promovidas, não houve comprovação da má-fé do segurado ao contratar o seguro. 

O que se comprovou foi apenas a existência de doença adquirida pelo pro-

movente e o fato de não haver tal informação no formulário de contratação do seguro.

Ademais, impende ser ressaltado que, mesmo diante de uma doença pré-e-

xistente, declarada ou não, era obrigação da seguradora submetê-lo a um exame médico 

prévio para, só assim, aceitar a sua proposta. 

Ao disponibilizar apólices de seguro no mercado, nada mais correto do que 

a seguradora se proteger de eventuais abusos. Acontece que, nos dias de hoje, a fim de 

captar mais clientes, as empresas estão “facilitando” cada vez mais o acesso a seus ser -

viços. Contudo, diante de uma desavença com o cliente, se vale de sua própria torpeza 

para eximir de suas responsabilidades.

Ora, a partir do momento que não se exige uma avaliação médica de um fu-

turo segurado, está se assumindo o risco de, quando do advento do sinistro, arcar com 

moléstias possivelmente pré-existentes. A única forma de se eximir de tal responsabilida-

de é a comprovação da má-fé, o que não ocorreu no presente caso.

Denota-se, de tais fatos, que o promovido, em nenhum momento, preocu-

pou-se em saber se o proponente tinha ou não condições de adquirir uma apólice de se-

guro. Seu interesse foi, exclusivamente, de auferir renda, ou seja, receber as mensalida-

des derivadas do contrato.

Ora, é conveniente para o promovido que o proponente tenha todos os tipos 

de mazelas possíveis, pois ao ser demandado, basta alegar conhecimento de doença 
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pré-existente e se ver livre do pagamento do seguro, na forma da lei. Tal conduta é ina-

ceitável, pois deixaria as seguradoras desobrigadas do ônus de um contrato que formali-

zou e recebeu a contrapartida. 

A par do risco no contrato de seguro, diz o artigo 1432 do Código Civil de 

1916, sob a égide do qual foi o pacto firmado:

Art. 1432. Considera-se contrato de seguro aquele pelo qual uma 
das partes se obriga para com a outra, mediante a paga de um 
prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, pre-
vistos no contrato.

A interpretação teleológica do dispositivo citado leva à certeza de ser o segu-

ro um contrato de adesão bilateral de natureza aleatória, haja vista que o ganho ou perda 

das partes contratantes está na dependência de circunstâncias futuras e incertas, previs-

tas no contrato e que constituem o risco.

Inobstante ser um contrato de risco, é impositivo, na assinatura de tal contra-

to, a observância, pelas partes contratantes, do comando do artigo 1443 de nossa Lei 

Substantiva Civil, ao estabelecer “verbis”:

Art. 1.443. O segurado e o segurador são obrigados a guardar no  
contrato a mais estrita boa – fé e veracidade, assim a respeito do  
objeto, como das circunstâncias e declarações a ele concernen-
tes.

A exegese do dispositivo é de uma clareza meridiana ao impor às partes 

que na avença deve haver sinceridade em suas declarações. É o que preleciona, com 

muita propriedade, o mestre Washington de Barros Monteiro, ao discorrer que:

“Todos os contratos devem naturalmente abeberar-se na boa – fé  
e na honestidade,  mas,  no de seguro,  sobreleva a importância  
desse elemento, porque, em regra, ele se funda precipuamente  
nas mútuas afirmações das próprias partes contratantes”.

 
E continua o mesmo civilista:

“Além da boa fé, devem estas obrar com veracidade; não basta  
sejam leais,  é  preciso  ainda  sejam  verdadeiras.  Tal  obrigação 
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existe, ainda que o segurador costume proceder a investigação 
preliminar, antes de receber o seguro”. 

Impende, todavia, ser ressaltado que a boa-fé, nas declarações do segura-

do, é presumida, o que nos leva à inversão do ônus da prova, impondo-se, dessa forma, à 

seguradora, para eximir-se do pagamento ao segurado, a obrigatoriedade de provar que 

este agira de má-fé ao fazer ou omitir as declarações quando da proposta de admissão.

É o que se colhe do magistério abalizado de Sérgio Cavalieri Filho, com a 

experiência que o Magistério Superior e Magistratura lhe outorgou, ao discorrer “verbis”:

“Lembro, entretanto, que a boa-fé é presumida. E, onde há pre-
sunção juris tantum, há inversão do ônus da prova, de sorte que  
caberá ao segurador a prova da má-fé do segurado, para eximir-
se do pagamento da indenização. Lembro, também, que, por se  
tratar de contrato de adesão, a sua interpretação deve ser a que  
mais favoreça o segurado: na dúvida, a favor do aderente, bastan-
do a ignorância para a prova da boa-fé”. 

No momento da celebração do contrato não cuidou o promovido de subme-

ter o proponente a qualquer exame médico para averiguar a possibilidade de existir algu-

ma doença em sua pessoa, e que fosse do seu desconhecimento. Só agora, quando foi 

acionada judicialmente, é que vem alegar que a doença era preexistente e, sendo do co-

nhecimento da proponente, não fazia, esta, jus a qualquer indenização, o que não pode 

ser aceito pelo Judiciário, posto que vigora, em favor do segurado, in casu, o promovente, 

a presunção de ter agido na mais completa boa-fé.

Competia aos promovidos provarem que a doença que levou o proponente à 

morte era preexistente, bem como que este agira de má-fé ao silenciar sobre aquela do-

ença. Todavia, assim não procederam os promovidos, que optaram por não realizar um 

exame médico anterior, para concluir, ao labor de suas conveniências, que o autor silenci-

ara quanto a uma doença que, na sua ótica, era preexistente.

Pelo princípio da inversão do ônus da prova, competia aos promovidos pro-

var não só a preexistência da doença, como também má-fé do apelante, pois é essa or-

dem que advém do artigo 333, II do Código de Processo Civil, “verbis”:
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Art. 333. O ônus da prova incumbe:
(...)
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo do direito do autor.

Porém assim não se portou a Seguradora, eis que preferiu, em sua vã tenta-

tiva de não cumprir com o compromisso assumido, transferir o ônus da prova ao autor, 

sem qualquer embasamento jurídico legal que o ampare.

Em prol do apelado, por sua vez, vigora não só a doutrina, a legislação, mas 

antes de tudo a sedimentada jurisprudência pátria, de forma que assim já decidiu esta 

Corte de Justiça:

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SE-
GURO DE VIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS E RE-
JEITADOS.  APELAÇÃO  CÍVEL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA 
PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO. ALE-
GAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE E AUSÊNCIA DE CO-
BERTURA  SECURITÁRIA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  
DA MÁ-FÉ DO SEGURADO. PRECEDENTES DO STJ. PEDIDO 
DE APLICAÇÃO DE JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MO-
NETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA. ENCARGOS NÃO REQUE-
RIDOS  NA  EXECUÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.  DES-
PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. 1. Por mais que o con-
trato de seguro preveja que não serão cobertos os riscos re-
lativos à doença preexistente, o STJ entende ser dever da se-
guradora 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 consci-
ência 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. 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).  (TJPB; APL  
0006952-90.2008.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cí-
vel; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 18/08/2014; Pág. 13)  
Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL.  SEGURO DE VIDA.  RECUSA NO PAGA-
MENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA. MÁ-FÉ DO 
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SEGURADO.  NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOEN-
ÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  AU-
SÊNCIA DE EXAMES CLÍNICOS PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO.  
DEVER DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DE-
VIDA. SENTENÇA BEM LANÇADA. Desprovimento do recur-
so. Compete à seguradora comprovar a alegação de má-fé do  
segurado quando do preenchimento da proposta de seguro,  
o que não ocorreu na espécie.  A teor do entendimento do  
STJ, a seguradora não pode esquivar-se do dever de indeni-
zar alegando que o segurado omitiu informações sobre seu 
estado de saúde quando não lhe foi exigido exames clínicos 
prévios. Ao aceitar as informações prestadas pelo segurado,  
sem contestá-las,  firmando o contrato e recebendo os res-
pectivos prêmios, despropositada a negativa de pagamento 
da indenização securitária. (TJPB; AC 001.2009.023.358-4/001;  
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Di Lorenzo  
Serpa; DJPB 22/01/2013; Pág. 12) Grifo nosso.

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOEN-
ÇA PRÉ-EXISTENTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
EXAMES. OMISSÃO DO SEGURADO. INEXISTÊNCIA. MÁ-FÉ 
NÃO CONFIGURADA.  DIREITO DO BENEFICIÁRIO AO PER-
CEBIMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  PRECEDEN-
TES DO STJ. DESPROVIMEN- TO. Consoante entendimento  
sedimentado no colendo Superior  Tribunal  de justiça,  uma 
vez celebrado o contrato de seguro de vida sem nenhuma 
exigência quanto ao conhecimento do real estado de saúde 
do segurado, não pode o segurador, depois do recebimento 
do prêmio, recusar-se ao pagamento da indenização securitá-
ria na hipótese de ocorrência do sinistro, pois, agindo dessa  
forma, terminou por assumir o risco do contrato, devendo a  
doença preexistente ser oposta pela seguradora ao segurado 
apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca 
da má-fé do segurado. (TJPB; AC 200.2009.017797-9/001; Ter-
ceira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Juiz Conv. João Batista  
Barbosa; DJPB 27/02/2013; Pág. 10) Grifo nosso.

CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRA-
TO DE SEGURO DE VIDA.  DISPENSA DE EXAME MÉDICO.  
RISCO ASSUMIDO. INVALIDEZ DO SEGURADO. Indenização 
negada pela seguradora aos beneficiários. Alegação de doen-
ça preexistente e má-fé. Não comprovação. Responsabilidade 
da seguradora.  Indenização devida.  Sentença mantida.  Des-
provimento do recurso. A seguradora que não exige exame 
prévio para contratação de seguro assume o risco do negó-
cio, não podendo alegar doença preexistente para se eximir  
de pagar a indenização, salvo quando comprovar a existência 
de má-fé. (TJPB; AC 200.2000.104717-0/001; Rel. Des. Genésio  
Gomes Pereira Filho; DJPB 02/07/2010; Pág. 6) Grifo nosso.
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APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTU-
LO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. MOR-
TE DO SEGURADO. Alegação de doença preexistente à época 
da assinatura do contrato e de má-fé do segurado. Não confi-
guração. Manutenção da sentença. Desprovimento do recur-
so. Em se tratando de contrato de seguro de vida, é presumi-
da a boa-fé da segurada. Não havendo prova escorreita de 
que a demandante teria intencionalmente omitido dado rele-
vante sobre seu estado de saúde, quando do preenchimento  
da proposta, impõe-se o dever de indenizar. E, se a segurado-
ra quisesse se prevenir da obrigação de indenizar, em virtude 
de doença preexistente à contratação do seguro, caberia rea-
lizar ou exigir exames médicos prévios, não podendo agora  
alegar  preexistência  de  patologia  como causa de exclusão  
para cobertura. (TJPB;  AC 200.2003.000862-3/001;  João Pes-
soa;  Rel.  Juiz  Conv.  Carlos  Martins  Beltrão  Filho;  DJPB 
16/12/2009; Pág. 7) Grifo nosso.

E, para concluir, colaciono recentíssimas decisões do Superior Tribunal de 

Justiça, senão vejamos:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  JULGAMENTO  EX-
TRA PETITA.  NÃO OCORRÊNCIA.  OMISSÃO INEXIS-
TENTE.  SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO. DOENÇA 
PREEXISTENTE.  MÁ-FÉ  AFASTADA. REEXAME  DE 
PROVAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. CORRE-
ÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Não viola o art  
535 do CPC o acórdão que motiva adequadamente sua  
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do 
direito que entendeu cabível à hipótese. 2. Havendo pedi-
do para receber o pagamento  do seguro por morte do  
proponente e constando o valor da indenização por morte  
na proposta de seguro, não se configura a hipótese de 
inépcia da inicial ou de julgamento extra petita.  3. Esta 
corte superior é firme no entendimento de que, sem a  
exigência de exames prévios e não provada a má-fé  
do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitá-
ria sob a alegação de doença preexistente à contrata-
ção do seguro. Precedentes. 4. Quando as conclusões 
da corte de origem resultam da estrita análise das provas  
carreadas aos autos e das circunstâncias fáticas que per-
mearam a demanda, não há como rever o posicionamen-
to em virtude da incidência da Súmula nº 7/stj. 5. Nas in-
denizações securitárias, a correção monetária incide des-
de a data da celebração do contrato até o dia do efetivo  
pagamento do seguro. 6. Em respeito ao princípio do non  
reformatio in pejus, permanece hígido o entendimento do  
acórdão impugnado de que, na hipótese, a correção mo-
netária incidirá a partir da data em que se verificou o óbi-
to do segurado. 7. Agravo regimental não provido. (STJ;  
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AgRg-AREsp 429.292;  Proc.  2013/0375518-0;  GO; Ter-
ceira Turma; Rel.  Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 
13/03/2015) Grifo nosso.

AGRAVO  REGIMENTAL  EM AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL.  SEGURO  DE  VIDA.  DEVER  DE  INDENI-
ZAR.  CONDIÇÃO PREEXISTENTE NÃO COMPROVA-
DA. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. NÃO REA-
LIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS. SÚMULA N. 83/STJ.  
1. É inviável a revisão, em Recurso Especial, de matéria  
probatória relativa à existência de doença preexistente à  
contratação do seguro e à má-fé da parte contratante. In-
cidência da Súmula n. 7/stj. 2. É indevida a negativa de 
cobertura do seguro de vida por doença preexistente  
sem a realização de exames prévios e comprovação 
da má-fé da parte contratante. Aplicação da Súmula  
n.  83/stj.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  
AgRg-AREsp 330.295; Proc. 2013/0093825-1; RS; Ter-
ceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; DJE  
13/02/2015) Grifo nosso.

Assim, inexiste, nos autos, qualquer demonstração de que a Seguradora te-

nha exigido da proponente prévio exame médico para avaliação do seu estado de saúde, 

recebendo as parcelas do prêmio e assumindo, destarte, o risco de pagar a indenização.

Logo, não merece retoques o decisum objurgado.

Diante do exposto,  conforme permissão emanada do caput do art. 557, do 

Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

Publique-se.
Intime-se. 
Cumpra-se.

João Pessoa, 08 de abril de 2015.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

13



Apelação Cível nº 0001540-23.2007.815.0171

                          Relatora

                                                                                                                                           J/06- R-J/14
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