
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0071306-32.2012.815.2001.
ORIGEM: 1ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º RECORRENTE: Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.
ADVOGADO: Marco Roberto Costa Pires de Macedo e outro.
2º RECORRENTE: Yeda Maria de Souto Ramos Oliveira.
ADVOGADO: Gustavo César de Souto Ramos Oliveira e outro.
RECORRIDOS: Os Recorrentes.

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. CONTRATO  DE  SEGURO  COM  PAGAMENTO  MEDIANTE 
DÉBITO  AUTOMÁTICO  EM  CONTA  CORRENTE.  DESCONTO  NÃO 
EFETUADO QUE ENSEJOU A NEGATIVA DA COBERTURA SEGURATÍCIA. 
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SALDO EM CONTA CORRENTA À 
ÉPOCA DO INADIMPLEMENTO.  SENTENÇA QUE RECONHECEU DIREITO 
DA  AUTORA  AO  RECEBIMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA  E 
INDEFERIU  O  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS. 
APELAÇÃO DO RÉU. ALEGAÇÃO DE  INADIMPLEMENTO DE PARCELA 
DO  SEGURO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REABILITAÇÃO  RETROATIVA DA 
COBERTURA DO SEGURO. INOCORRÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
DO SEGURADO PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DA CLÁUSULA 
QUE PREVÊ O CANCELAMENTO AUTOMÁTICO EM VIRTUDE DE FALTA 
DE  PAGAMENTO  DO  PRÊMIO.  DESPROVIMENTO. APELAÇÃO  DA 
AUTORA.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  INADIMPLEMENTO 
CONTRATUAL.  PREVISIBILIDADE.  NEGATIVA  DE  PAGAMENTO  QUE 
CARACTERIZA MERO ABORRECIMENTO.  DANOS NÃO COMPROVADOS. 
APLICAÇÃO  DE  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PREVISTO  NO 
CONTRATO. SENTENÇA OMISSA. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  “A  negativa  de  pagamento  da  indenização  pela  seguradora,  fundada  no 
inadimplemento do prêmio, depende de prova da prévia notificação do segurado, 
concedendo-lhe  a  oportunidade  de  purgar  a  mora  e,  assim,  manter  o  vínculo 
contratual,  sendo  nula  de  pleno  direito  a  cláusula  que  prevê  o  cancelamento 
automático  do  contrato  (TJSP;  APL  0004509-68.2009.8.26.0095;  Ac.  7143701; 
Brotas; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 
04/11/2013; DJESP 28/01/2014)”.

2.  “Considerando que  ao  entabular  um contrato,  as  partes  tem ciência  de  que o 
mesmo pode não vir a ser cumprido, não se faz possível presumir que a negativa de 
pagamento de indenização securitária  cause danos morais,  eis  que configura,  em 
princípio, um mero desconforto a que todos podem estar sujeitos, pela própria vida 
em sociedade” (TJPR; 10ª C.Cível;  AC 1213527-6. Foro Central  da Comarca da 
Região Metropolitana de Curitiba. Rel. Des. Jurandyr Reis Junior. J. 31/07/2014).

3. Comprovados todos os requisitos para recebimento do seguro de vida, bem como 
a injustificada negativa da seguradora em autorizar o pagamento do benefício, deve 



ser condenada a pagar a indenização securitária, com a devida correção monetária, 
pelo respectivo índice pactuado na apólice.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  às 
Apelações n.º 0071306-32.2012.815.2001, em que figuram como partes Yeda Maria 
de Souto Ramos Oliveira e Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  Relator, em  negar  provimento  à  Apelação 
interposta  por  Zurich  Santander  Brasil  Seguros  e  Previdência  S/A  e  dar 
provimento  parcial  à  Apelação  interposta  por  Yeda  Maria  de  Souto  Ramos 
Oliveira. 

VOTO.

Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A. interpôs  Apelação 
contra Sentença, f. 153/156, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca da 
Capital, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais em face 
dele  intentada  por  Yeda  Maria  de  Souto  Ramos  Oliveira  e  outros,  que, 
reconhecendo de ofício a ilegitimidade ativa de Carolina de Souto Ramos Oliveira, 
Gustavo César de Souto Oliveira e Clarisse de Souto Ramos de Oliveira, todos filhos 
do segurado falecido,  por não serem eles beneficiários do seguro de vida do seu 
genitor,  e,  no  mérito,  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  autorais,  para 
condenar o Réu ao pagamento da cobertura securitária de pecúlio por morte à viúva, 
Yeda Maria de Souto Ramos Oliveira,  no valor de R$ 20.000,00, ao fundamento de 
que houve falha na prestação do serviço da Seguradora, porquanto o pagamento das 
parcelas do seguro era feito via débito automático na conta corrente do Segurado e 
havia saldo suficiente para adimplemento no período tido como inadimplido, não 
reconhecendo à Autora direito à indenização por danos morais por se tratar de mero 
descumprimento contratual.

Em suas razões, f. 165/177, sustentou que não houve pagamento do prêmio 
referente ao mês de outubro de 2010, motivo pelo qual  o  Segurado perdera seu 
direito à cobertura securitária, e, ainda que fosse quitada a parcela em aberto, não 
existiria possibilidade de reabilitação retroativa da cobertura do seguro, pugnando 
pela reforma da Sentença e improcedência da pretensão autoral.

Contrarrazoando, f. 191/197, Yeda Maria de Souto Ramos Oliveira alegou 
que o inadimplemento da parcela  de outubro de 2010 se deu por negligência da 
Seguradora Apelante,  que não efetuou o desconto do valor  na conta bancária do 
Segurado, posto que a modalidade de pagamento contratualmente prevista era de 
débito automático em conta corrente, requerendo o desprovimento do Apelo.

Incontinenti, interpôs Apelação, f. 198/211, requerendo a reforma parcial da 
Sentença, para que a Ré seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos 
morais a que alega fazer jus e,  outrossim, pugnando pela  atualização do valor da 
indenização securatória com  aplicação do índice de correção monetária estipulado 
no contrato de seguro, qual seja, o IGPM-FGV, a contar da data do sinistro.



Contrarrazoando, f. 214/227, a Ré alegou que apenas a recusa de pagamento 
de cobertura securitária não gera indenização por danos morais e, quanto ao índice 
de correção monetária,  afirmou que não houve pedido na exordial  nesse sentido, 
sustentando  a  impossibilidade  de  incidência  de  correção  monetária  sobre 
indenizações securitárias.

O Ministério Público opinou pelo conhecimento e regular processamento de 
ambos  os  Recursos, não  se  manifestando  sobre  o  mérito,  porquanto  ausentes  os 
requisitos legais autorizadores para sua intervenção.

É o Relatório.

As  Apelações  são  tempestivas,  a  Autora  é  beneficiária  da  gratuidade 
judiciária, f. 60, a Ré recolheu o preparo, f. 177, e presentes os demais requisitos de 
admissibilidade, pelo que delas conheço.

Primeiramente, aprecio o Apelo da seguradora Ré.

Alega a Promovida que a indenização securitária pela morte do marido da 
Autora não foi paga em virtude do inadimplemento do prêmio referente a outubro de 
2010, mês do falecimento.

Os Tribunais de Justiça pátrios firmaram o entendimento de que, estando a 
parte segurada inadimplente com o prêmio securitário, é nula e abusiva a cláusula 
que estabelece o cancelamento automático, em razão do não pagamento da parcela 
atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação prévia ao segurado acerca do débito, 
com o objetivo de viabilizar a purgação da mora1.

1 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  SECURITÁRIA.  SEGURO  DE  VIDA.  NEGATIVA. 
ALEGAÇÃO  DE  INADIMPLEMENTO  DO  PRÊMIO.  DÉBITO  AUTOMÁTICO.  AUSÊNCIA  DE 
NOTIFICAÇÃO. NEGATIVA DA SEGURADORA DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. DOS EFEITOS DA 
REVELIA. 1. A revelia, por si só, não acarreta a procedência da demanda, pois os fatos narrados na inicial  
devem vir acompanhados de um mínimo de prova a justificar o direito alegado e o êxito da ação proposta. 2.  
Aliás,  o não oferecimento atempado de contestação não acarreta necessariamente que a pretensão deduzida 
obtenha acolhida, uma vez que o juiz deve avaliar se as circunstâncias descritas na peça vestibular autorizam o 
pleito formulado, bem como se ater às provas constantes nos autos. Mérito do recurso em exame 3. O contrato 
de  seguro  tem o  objetivo  de  garantir  o  pagamento  de  indenização  para  a  hipótese  de  ocorrer  à  condição  
suspensiva,  consubstanciada  no  evento  danoso  previsto  contratualmente,  cuja  obrigação  do  segurado  é  o 
pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida 
a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado.  
Inteligência do art.  757 do Código Civil.  4.  Igualmente, é elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé,  
caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações  
avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 5. Contudo, desonera-se a seguradora de satisfazer a  
obrigação assumida apenas na hipótese de ser comprovado o dolo ou má-fé do segurado para a implementação  
do risco e obtenção da referida indenização. 6. Assim, caso seja agravado intencionalmente o risco estipulado,  
ocorrerá o desequilíbrio da relação contratual, onde a seguradora receberá um prêmio inferior à condição de  
perigo de dano garantida, em desconformidade com o avençado e o disposto no art.  768 da Lei Civil,  não  
bastando  para  tanto  a  mera  negligência  ou  imprudência  do  segurado.  7.  Considerando  que  não  houve 
interpelação do segurado para o pagamento de parcela vencida, é inequívoca a manutenção do contrato e 
o eventual dever desta de adimplir com a indenização securitária nos limites da cobertura contratada. 8.  
Isso em função de que o fato de a parte segurada estar em atraso com parcela do prêmio quando da 
ocorrência do sinistro pelo qual se busca a cobertura do seguro, não desobriga a parte demandada ao 
pagamento da indenização a que estava vinculada com a celebração do contrato de seguro, desde que 
implementada  a  condição  com o  advento  do  sinistro  segurado. 9.  Ademais,  no  presente  feito,  restou 
comprovado  pela  apólice  do  seguro  inserta  aos  autos  que  o  valor  do  prêmio  seria  descontado  por  débito 
automático direito da conta da segurada. 10. Portanto, o pagamento da indenização contratada é à medida que se 
impõe, devendo o valor ser utilizado para saldar a divida contratada com a instituição financeira, com eventual  
saldo remanescente a ser entregue à parte beneficiária. 11. Correção monetária. Termo inicial. Sinistro. Matéria  
de ordem pública, podendo ser fixada independentemente do pedido e do objeto do recurso. Precedentes do STJ. 



No caso dos presentes autos, o pagamento das parcelas era efetuado mediante 
débito  automático  em  conta  bancária  mantida  pelo  Segurado  junto  ao  Banco 
Santander, conforme Cláusula 3, letra “a”, f. 99, pelo que sequer se pode imputar-lhe 
a culpa pela falta de pagamento do prêmio, porquanto constatada a existência de 
saldo na referida conta à época do vencimento da parcela do seguro, em outubro de 
2010, f. 33.

Verifica-se que a Seguradora Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência 
S/A pertence ao  mesmo grupo empresarial  do  Banco Santander,  junto ao qual  o 
Segurado possuía conta corrente, o que  poderia facilitar a busca do motivo  da  não 
compensação  do  pagamento  da  parcela  em  débito  automático,  nos  moldes 
contratados.

Portanto, não tendo a Seguradora comprovado que notificou o Segurado da 
inadimplência ou que tenha solicitado informações ao Banco Santander sobre o não 
repasse da parcela do prêmio, a negativa do pagamento da indenização securitária 
com fundamento na cláusula de suspensão automática e imediata da cobertura do 
plano, (Cláusula 3, letra “c”, f. 100), deve ser considerada abusiva, nos termos do 
entendimento jurisprudencial acima invocado, e a teor do disposto no art. 51, Incisos 
IV e XI do CDC2.  

12. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo 
são considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do 
cotidiano. 13. Ônus da sucumbência redimensionado. Dado parcial provimento aos apelos e, de ofício, alterado  
o termo inicial da correção monetária. (TJRS; AC 288644-08.2012.8.21.7000; Antônio Prado; Quinta Câmara 
Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto; Julg. 31/10/2012; DJERS 08/11/2012)

DIREITO CIVIL. SEGURO DE VIDA. ÓBITO DO SEGURADO. COBERTURA NEGADA. COBRANÇA E 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  MORA E  CANCELAMENTO  DO  CONTRATO.  MÁ-FÉ  DA 
SEGURADORA.  DEMANDA PARCIALMENTE  ACOLHIDA.  DECISUM  CONFIRMADO.  RECLAMO 
APELATÓRIO DESPROVIDO. Ausente a notificação do consumidor para constituí-lo em mora, em razão 
do  inadimplemento  de  parcelas  de  contrato  de  seguro  de  vida,  cujos  pagamentos  faziam-se 
costumeiramente por débito automático em conta, não assiste razão à seguradora, ao tentar se eximir do 
pagamento da respectiva cobertura, ao argumento de não estarem pagos os valores das parcelas mensais 
referentes aos três meses anteriores ao óbito do segurado. Essa inadimplência, por si só, não autoriza a  
rescisão unilateral do contrato, posto que aplicável à hipótese o art. 51, IV e XI do código de proteção ao 
consumidor,  com a  validade  dessa  rescisão  condicionando-se  à  prévia  notificação do  contratante  em 
débito. (TJSC; AC 2014.055115-3; São José; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. Des. José Trindade dos 
Santos; Julg. 28/11/2014; DJSC 12/12/2014; Pág. 258)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, DANOS 
MORAIS  E  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.  CANCELAMENTO  DE  APÓLICE  DE  SEGURO. 
INADIMPLEMENTO  NÃO  COMPROVADO.  PAGAMENTO  ATRAVÉS  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO. 
CLAUSULA  QUE  DISPOE  SOBRE  CANCELAMENTO  AUTOMÁTICO  DO  SEGURO.  DÚVIDA. 
INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPASSE. FATO 
IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. ONUS DA PROVA. ARTIGO 333, II DO CPC. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  ART.  20,  §3º,  DO  CPC.  PARÂMETROS  LEGAIS  ATENDIDOS.  MANUTENÇÃO. 
Havendo dúvida  quanto à  cláusula  que dispõe sobre o cancelamento do seguro,  já  que não resta  claro no 
contrato se o pagamento mínimo do cartão de crédito abrange a prestação do prêmio, deve referido instrumento  
ser interpretado em favor do consumidor, nos termos do artigo 47 do CDC. Se o requerido alega fato impeditivo,  
mas não se desincumbe de seu ônus probatório (artigo 333, II do CPC), a procedência do pedido autoral é  
medida que se  impõe.  O atraso no pagamento do seguro não acarreta na suspensão ou cancelamento 
automático do contrato, porquanto, para tanto, mister a notificação do segurado apta a constituí-lo em 
mora. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com os parâmetros estabelecidos pelo art. 20,  
§3º,  do  CPC.  (TJMG;  APCV 1.0701.12.008155-2/004;  Rel.  Des.  Leite  Praça;  Julg.  13/03/2014;  DJEMG 
25/03/2014) 

2 Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e 
serviços que: […] IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em 
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade; […] XI - autorizem o fornecedor a  
cancelar o contrato unilateralmente, sem que igual direito seja conferido ao consumidor;



Passo à análise da Apelação da Autora.

Pretende a  Promovente  a  reforma da  Decisão  guerreada,  para condenar  a 
seguradora  Ré  ao  pagamento  de  indenização  pelos  danos  morais  supostamente 
suportados,   e  aplicação  do  índice  de  correção  monetária  a  ser  utilizado  para 
atualizar o valor da indenização securitária, pugnando pela aplicação do IGPM-FGV, 
nos termos constantes do contrato.

É entendimento jurisprudencial dominante nos Tribunais de Justiça que, nos 
casos  de  discussão  sobre  a  interpretação  de  cláusula  contratual,  é  indevido  o 
ressarcimento  por  dano  moral,  exceto  nas  hipóteses  em  que  o  descumprimento 
contratual ultrapasse a esfera do mero dissabor, a ponto de causar danos de âmbito 
psicológico ou físico à parte3.

O fato de a Seguradora Apelada negar a cobertura securitária, ao argumento 
de que houve inadimplemento de parcela do prêmio, pode até ser capaz de gerar 
aborrecimentos  e  transtornos,  mas  não  o  suficiente  para  originar  o  direito  ao 
recebimento de indenização por dano moral.

No que concerne à correção monetária, esta não significa um acréscimo à 
quantia  indenizatória,  ao  contrário  do  que  afirma  a  Ré,  servindo  apenas  para 
atualizar seu valor em face da inflação ocorrida no período, preservando assim o 
poder aquisitivo da moeda desde a data em que obrigação contratual deveria ter sido 
adimplida.

Quanto ao índice a ser aplicado para fins de correção do valor da indenização 
do seguro, verificando que a Sentença vergastada foi omissa nesse ponto, e existindo 
previsão  contratual  para  tanto,  assiste  razão  à  Apelante  ao  argumentar  que  deve 
incidir  o  índice  contratado,  qual  seja,  o  IGPM-FGV (Cláusula  6,  letra  “b”,  do 
contrato de seguro, f. 100/101), por se tratar de obrigação contratual que deve ser 
cumprida.

3 SEGURO  DE  VIDA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PROPOSTA DE  SEGURO  FORMALIZADA.  DÉBITO 
AUTOMÁTICO  EM  CONTA CORRENTE.  APÓLICE  NÃO  EMITIDA POR  INADIMPLEMENTO  DA 
PRIMEIRA PARCELA, NÃO DEBITADA PELO BANCO CORRÉU. NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE. 
IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE CAPITAL INDENIZATÓRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO  BANCÁRIO.  RESPONSABILIDADE.  DANO MATERIAL CONFIGURADO.  PERDA DE 
UMA CHANCE. CONDENAÇÃO DO BANCO AO PAGAMENTO DO CAPITAL INDENIZATÓRIO. Fatos 
cotidianos que não causam angústias aflitivas à vítima de evento danoso devem ser encarados como meros 
dissabores  da  vida  cotidiana,  não  justificando  a  condenação  do  suposto  ofensor  pelos  danos  morais 
supostamente  suportados. Apelo  parcialmente  provido.  (TJSP;  APL  0008004-43.2009.8.26.0347;  Ac. 
7798143; Matão; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel.  Des.  Soares Levada; Julg.  25/08/2014;  
DJESP 01/09/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  CONTRATO  DE  SEGURO.  DÉBITO  EM  CONTA 
CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE SALDO. AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA 
DO  CANCELAMENTO  DA  APÓLICE.  CLÁUSULA  ABUSIVA.  DEVER  DE  INDENIZAR.  DANOS 
MORAIS. INEXISTÊNCIA. Em se tratando de contrato de seguro de vida, é nula de pleno direito, em função 
de sua abusividade, a cláusula que estabelece pacto comissório com o cancelamento automático, em razão do  
não  pagamento  da  parcela  atinente  ao  prêmio,  sem qualquer  comunicação  prévia  ao  segurado  acerca  do 
inadimplemento, com o objetivo de viabilizar a emenda da mora. Não fazendo o segurado prova concreta de 
danos morais que possa ter sofrido, em face do cancelamento do contrato de seguro, não há como se falar  
em indenização por danos morais. (TJMG; APCV 1.0024.08.984585-3/001; Rel. Des. Valdez Leite Machado; 
Julg. 08/08/2013; DJEMG 14/08/2013)



No tocante ao termo inicial de incidência da atualização monetária e juros 
moratórios, a jurisprudência pátria4 é firme no sentido de que, em contrato de seguro 
de vida, incidem a partir do momento em que o pagamento era devido,  in casu, a 
contar do falecimento do Segurado.

Posto  isso,  conhecidas  as  Apelações,  nego  provimento  à  Apelação 
interposta  por  Zurich  Santander  Brasil  Seguros  e  Previdência  S/A,  e  dou 
provimento  parcial  à  Apelação  interposta  por  Yeda  Maria  de  Souto  Ramos 
Oliveira,  para  fixar  como  índice  de  correção  monetária  da  indenização 
securitária  o  IGPM-FGV,  devendo  incidir,  bem  como  os  juros  de  mora  já 
fixados na Sentença, a contar da data do falecimento do segurado.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

4 SEGURO DE VIDA. Ação de cobrança de indenização fundada em apólice de seguro de vida cumulada com 
indenização por danos morais alegação de doença preexistente má-fé do segurado não provada pela seguradora,  
que não se interessou, na época, por realizar exames médicos cobertura securitária devida. Correção monetária 
e juros de mora devem ser contados desde a data em que o pagamento era devido. Art. 772, do Código  
Civil. Sentença  confirmada.  Apelação  e  Recurso  Adesivo  desprovidos.  (TJSP;  APL  0002718-
12.2004.8.26.0072; Ac. 7670729; Bebedouro; Décima Primeira Câmara Extraordinária de Direito Privado; Rel. 
Des. Edgard Rosa; Julg. 02/07/2014; DJESP 17/07/2014)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. FALECIMENTO DO SEGURADO. 
NEGATIVA  DE  PAGAMENTO  PELA  SEGURADORA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. REJEITADA. CONTRATO DE ADESÃO. 
INTERPRETAÇÃO  FAVORÁVEL AO  ADERENTE.  MÁ-FÉ  DO  SEGURADO  NÃO  DEMONSTRADA. 
NÃO REALIZAÇÃO DE EXAMES PRÉVIOS À CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA. 
JUROS DE MORA TERMO INICIAL.  MOMENTO EM QUE É DEVIDO O PAGAMENTO. RELAÇÃO 
CONTRATUAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO NEGADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre o fenômeno 
da preclusão consumativa quando a matéria decidida em despacho saneador não é impugnada por meio de  
recurso apropriado, sendo vedada sua rediscussão em sede de apelação. 2. O contrato de seguro há que ser  
examinado à luz das normas consumeiristas, buscando a equilibrar a relação contratual, notadamente por se  
tratar de pacto de adesão. 3. Não se justifica o afastamento da seguradora de pagar a indenização, máxime  
porque aceitou o aderente, sem investigar o estado de saúde, com a realização de exames prévios à contratação,  
presumindo-se (ante a ausência de prova cabal em sentido contrário) a boa-fé do segurado. 4. A alegação de má-
fé do segurado não se presume e se insere no onus probandi da seguradora, diante do contrato de adesão. 5. Em 
contrato de seguro de vida, inexistindo disposição no caso concreto, os juros de mora incidem a partir do 
momento em que o pagamento era devido, conforme disposto nos arts. 389, 397 e 772, todos do Código 
Civil. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0691564-2; Apucarana; Nona Câmara Cível; Relª Desª 
Rosana Amara Girardi Fachin; DJPR 26/02/2013; Pág. 114).


