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PRELIMINAR  DE  INOVAÇÃO  RECURSAL
APRESENTADA  EM  CONTRARRAZÕES.  TESE
LEVANTADA  NÃO  CONHECIDA  PELO  JUÍZO.
PEDIDO  APENAS  DE  RECONSIDERAÇÃO  DA
TEMPESTIVIDADE  DA  CONTESTAÇÃO
AFASTAMENTO DA QUESTÃO PRÉVIA. 

- Não pode a parte demandada, em sede recursal, inovar seu
pleito inicial,  requerendo algo excluído do pedido exordial,
sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.

- Ocorre que no caso dos autos não houve inovação recursal,
tendo em vista que não foi levantada tese não conhecida pelo
Juízo  a  quo,  apenas  restou  apresentado  pedido  de
reconsideração da contestação anteriormente apresentada.

PREFACIAL  DE  INTEMPESTIVIDADE  DA
APELAÇÃO  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
NÃO  OCORRÊNCIA.  RECURSO  AVIADO  DENTRO
DO PRAZO LEGAL. REJEIÇÃO.

- Não há que se falar em intempestividade quando constatado
que o Recurso Apelatório foi apresentado dentro do prazo de
15 (quinze) dias.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
COBRANÇA.  SEGURO  DE  VIDA  POR  MORTE
ACIDENTAL  E  PLANO  DE  PECÚLIO.  MORTE
NATURAL  DO  CONTRATANTE.  CAPITAL
SEGURADO   DEVIDO     APENAS    DO   PLANO    DE
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PECÚLIO  (APÓLICE  Nº  3718160).  INAPLICABILIDADE
DO  PRAZO  DE  CARÊNCIA.  CLÁUSULA  ABUSIVA.
PAGAMENTO  DEVIDO.  DANO  MORAL  INEXISTENTE.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO
DA  CARÊNCIA  DO  CONTRATO  DE  SEGURO.
ABUSIVIDADE  CARACTERIZADA  DA  REFERIDA
PREVISÃO CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51,
IV  C/C  ART.  54,  §  4º  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  IMPOSSIBILIDADE.   CORREÇÃO
MONETÁRIA.  TERMO  INICIAL  DA  DATA  DO
FIRMAMENTO  DO  SEGURO.   MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA
E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

-  No  contrato  sub  examine,  verifica-se  a  existência  de  cláusula
estabelecendo  que  o  segurado  não  teria  direito  ao  prêmio
contratado se viesse a falecer por morte natural antes de vinte e
quatro meses do início da vigência do contrato. Contudo, à luz do
Código de Defesa do Consumidor,  a  aludida  cláusula é  nula de
pleno direito,  porquanto colocou o consumidor  em desvantagem
exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC e §1º, II e III, do
mesmo artigo. 

-  Ademais,  faz-se  necessário  ressaltar  que  a  aludida  previsão
contratual,  embora  represente  uma  limitação  ao  direito  do
consumidor quanto ao recebimento do prêmio, fora redigida sem
qualquer destaque, não possibilitando a imediata e fácil percepção
pelo consumidor, como recomenda o art. 54, §4º, do CDC. Por tais
razões, dúvidas não há quanto à nulidade da cláusula em comento,
de modo que a condenação imposta pelo juízo a quo apresenta-se
plenamente devida.

IRRESIGNAÇÃO  ADESIVA  DOS  PROMOVENTES.
PEDIDOS  DE  PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO
PACTUADA  NA  APÓLICE  Nº  00002650  E  FIXAÇÃO  DO
RESSARCIMENTO  INDENIZATÓRIO  POR  DANOS
MORAIS.  CONTRATO  DE  SEGURO  POR  MORTE
ACIDENTAL.  FALECIMENTO DO CONTRATANTE POR
MORTE  NATURAL.  PAGAMENTO  INDEVIDO.  ABALOS
PSÍQUICOS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  DESPROVIMENTO
DA SÚPLICA.

-  É lícito  à  seguradora discutir  judicialmente  o cumprimento  do
contrato,  se  tem  razoável  dúvida  acerca  da  sua  obrigação  de
indenizar, ante os fatos da causa.

Aluizio Bezerra Filho
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- A circunstância de haver negado o pagamento por entender que a
hipótese  era  excludente  de  cobertura  não  chega  a  representar
comportamento suscetível de provocar reparação por danos morais.

- O mero dissabor ou aborrecimento estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da  normalidade  do
cotidiano,  não são intensos  e duradouros,  ao ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados,

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da  Paraíba, à  unanimidade,  REJEITAR  AS  PRELIMINARES  E  DESPROVER  OS
RECURSOS. 

RELATÓRIO

 MARIA GORETE CAMBOIM DANTAS E OUTROS, devidamente qualificados
nos  autos,  moveram  “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA”  contra  o  BRADESCO
VIDA  E  PREVIDÊNCIA  E  BRADESCOR  CORRETORA  DE  SEGUROS,  igualmente
identificados,  em virtude  da  suposta  negativa  do  pagamento  do  capital  segurado  alusivos  aos
contratos  de  seguro  (apólices  nº  2650  e  323718160),  objetivando,  ao  final,  a  quitação  das
indenizações  securitárias  pelos  promovidos,  bem  como  a  condenação  no  ressarcimento
extrapatrimonial, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

Com o advento da sentença (fls. 80/85), a juíza a quo decidiu pela procedência, em
parte,  dos  pedidos,  condenando  os  demandados,  solidariamente,  a   pagar  o  capital  segurado
referente ao contrato nº 323718160 (Multiplano Geração 2),  devidamente atualizado pelo INPC e
com juros de mora de 1% a serem calculados a partir da citação.

Às fls.  109/125, o demandado apelou, alegando que o sinistro ocorreu dentro do
período  de  carência  estipulado  no  contrato,  não  ensejando,  portanto,  o  pagamento  do  pecúlio
pactuado no seguro. 

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado totalmente
improcedentes os pedidos formulados na exordial, ou, caso haja entendimento diverso nesta Corte,
pugna pela redução dos honorários advocatícios para 10% do valor da condenação, bem como a
reforma do termo dies a quo da correção monetária.

Por sua vez,  os promoventes  ingressaram com Recurso Adesivo de fls.  135/148,
pleiteando o pagamento do seguro de vida contratado através da apólice nº 00002650, bem como a
aplicação  da  indenização  por  danos  morais  pela  negativa  da  quitação  da  referida  indenização
securitária.

Contrarrazões  apresentada  pelos  postulantes  (fls.  149/159),  suscitando  as
preliminares de inovação recursal e intempestividade da apelação.

Aluizio Bezerra Filho
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 Contrarrazões apresentada também pelo demandado (fls. 241/242-v).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela  rejeição  das
preliminares levantadas em contrarrazões e no mérito,  entendeu que não seria o caso de ofertar
parecer, em virtude da ausência de interesse público na demanda, conforme cota de fls. 254/255-v.

Processo enviado ao Núcleo de Conciliação  deste  Tribunal,  a  fim de se tentar  a
composição amigável entre as partes, a qual restou frustrada (vide termo às fls. 262).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL APRESENTADA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de inovação recursal, tendo em vista não ter
ocorrido contestação a respeito do pleito inicial.

Nesse norte, não pode a parte demandada, em sede recursal, inovar seu pleito inicial,
requerendo algo excluído do pedido exordial, sob pena de ofensa ao princípio do contraditório.

Ocorre que no caso dos autos não houve inovação recursal, tendo em vista que não
foi  levantada  tese  não  conhecida  pelo  Juízo  a  quo,  apenas  restou  apresentado  pedido  de
reconsideração da contestação anteriormente apresentada.

Dito isso, rejeito a preliminar. 

PREFACIAL  DE  INTEMPESTIVIDADE  DA  APELAÇÃO  ARGUIDA  EM
CONTRARRAZÕES.

Também não merece prosperar a segunda tese apresentada pelos recorridos.

No caso vertente, compreendo que o recurso foi interposto no último dia do prazo,
dia 22/06/2012 (quarta-feira),  conforme se infere da certidão cartorária  de fl.  133, estando, por
conseguinte, tempestivo.

Pelo exposto, desacolho a preambular. 

MÉRITO.

RECURSO  APELATÓRIO  DO  PROMOVIDO  –  BRADESCO  VIDA  E
PREVIDÊNCIA

Cuida-se de  “Ação Declaratória c/c Cobrança”, em virtude da suposta negativa do
pagamento do capital segurado alusivos aos contratos de seguro (apólices nº 2650 e 323718160),

Aluizio Bezerra Filho
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objetivando,  ao  final,  a  quitação  das  indenizações  securitárias  pelos  promovidos,  bem como  a
condenação no ressarcimento extrapatrimonial, em valor a ser arbitrado pelo Juízo.

A  magistrada  de  primeiro  grau decidiu  pela  procedência,  em  parte,  dos
requerimentos exordiais, condenando os demandados, solidariamente, a  pagar o capital segurado
referente ao contrato nº 323718160 (Multiplano Geração 2).

Inicialmente, esclareço que analisarei o recurso apelatório do promovido (Bradesco
Vida e Previdência), que demonstra irresignação com relação a sua condenação ao pagamento do
capital  segurado  alusivo  ao  contrato  nº  32378160,  correção  monetária  e  dos  honorários
advocatícios.

Nesse norte, a  título de melhor  esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença  (fls.  80/85),  prolatada  pela  Juíza  de  primeiro  grau,  haja  vista  a  ilustre  magistrada  ter
abordado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Quanto ao segundo contrato verifico que havia previsão de pagamento
de  indenização  em  ocorrendo  morte  natural,  contudo,  estabeleceu  a
contratante que só seria garantido o seu pagamento se o evento coberto
(morte natural) ocorresse após 02 (dois) anos contados da data de início
de vigência  do plano (…).
No  presente  caso  não  cumpriu  o  contratante  a  referida  carência,
contudo, pela forma como foi redigida (fls. 38-v), deve ser declarada a
nulidade da cláusula 3 do referido contrato, que estabelece o período de
carência de carência de 02 (dois) anos, em caso de morte natural, pois
não  se  tem  a  certeza  e  a  garantia  de  que  a  parte-segurada  tenha
realmente  tomado  ciência  do  prazo  de  carência  quando  firmou  o
contrato, um vez que a aludida cláusula não se sobressai, tampouco se
distingue, em relação às demais, o que serviria para demonstrar que no
momento da contratação a contratante estava ciente de que havia um
prazo de carência durante o qual a seguradora não responderia pela
ocorrência de sinistro.
(…)
Assim,  em  se  tratando  de  contrato  de  seguro,  caracterizada  está  o
relação  de  consumo  entre  as  partes,  devendo  incidir  as  regras  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,   interpretando-se  o  contrato  em
favor do consumidor, especialmente quando traz cláusula limitativa de
direito.
(...)
Dessa  forma  tratando-se  de  cláusulas  limitadoras  de  direitos,  as
estipulações realizadas pelas partes devem estar claramente colocadas
no ajuste,  possa ficar  preservado o equilíbrio contratual  e a boa-fé,
princípios norteadores dos contratos.
(…)
Diante  disso,  não  há  como  prevalecer  a  mencionada  cláusula  3,
limitativa  de  direito,  pois  ela  coloca  a  parte-aderente  do  seguro em
desvantagem exagerada frente à seguradora, o que se mostra inviável ,
caso em que se impõe  a sua nulidade, com base no art. 51 do CDC.

Aluizio Bezerra Filho
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Sendo assim, por ser nula de pleno direito a referida cláusula, devido o
pagamento  de  indenização,  em razão da  recusa  das  promovidas  em
pagarem os capitais segurados.” - fls. 81/84 -  Grifo nosso.

Dessa forma, segundo a definição legal, constitui contrato de seguro  "aquele pelo
qual uma das partes se obriga para com a outra, mediante paga de um prêmio, a indenizá-la pelo
prejuízo resultante de riscos futuros,  previstos  no contrato" (Código Civil/1916,  artigo 1.432),
definição esta reproduzida, em outras palavras, pelo legislador de 2002, ao dispor o artigo 757 do
NCCB que "pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a
garantir  interesse  legítimo  do  segurado,  relativo  a  pessoa  ou  a  coisa,  contra  riscos
predeterminados". 

Daí  se  conclui  que  tal  avença  é  formada  a  partir  da  promessa  condicional  de
indenização de uma importância, prevista para a hipótese de ocorrência do sinistro. 

Sabe-se, também, que o Código de Defesa do Consumidor tem inteira aplicação à
espécie enfocada, consoante se depreende de seu artigo 3º, parágrafo 2º, litteris: 

"Art. 3°. (...) 

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo,
mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de
crédito  e  securitária,  salvo  as  decorrentes  das  relações  de  caráter
trabalhista". 

Sobre  a  aplicação  das  normas  consumeristas  ao  contrato  de  seguro,  nos  ensina
CLÁUDIA LIMA MARQUES, na sua obra "Contratos no Código de Defesa do Consumidor", 2ª
edição, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 1995, p. 141: 

"Resumindo, em todos estes contratos de seguro podemos identificar o
fornecedor exigido pelo art. 3º do CDC, e o consumidor. Note-se que o
destinatário  do  prêmio  pode  ser  o  contratante  com  a  empresa
seguradora  (estipulante)  ou  terceira  pessoa,  que  participará  como
beneficiária  do  seguro.  Nos  dois  casos,  há  um destinatário  final  do
serviço prestado pela empresa seguradora. Como vimos, mesmo no caso
do  seguro-saúde,  em  que  o  serviço  é  prestado  por  especialistas
contratados pela empresa (auxiliar na execução do serviço ou preposto),
há a presença do 'consumidor' ou alguém a ele equiparado, como dispõe
o art. 2º e seu parágrafo único". 

Como se vê, dúvidas não pairam a respeito da submissão dos contratos de seguro ao
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  o  que  implica  na  obrigatoriedade  das  cláusulas  estarem de
acordo com o diploma legal em evidência, respeitando-se as formas de interpretação e elaboração
contratuais, a fim coibir desequilíbrios entre as partes. 

No caso dos autos, o consumidor não tomou ciência efetiva do período de carência
imposto à cobertura contratada (apólice nº 323718160), além da cláusula restritiva estar redigida de
maneira a ocultar informações do consumidor, parte hipossuficiente na relação.

Aluizio Bezerra Filho
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O CDC disciplina a matéria através do § 4º do art. 54, senão vejamos:

§ 4° As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor
deverão  ser  redigidas  com destaque,  permitindo sua  imediata  e  fácil
compreensão.

Diante desta  situação,  entendo que é  aplicável  ao caso presente   o   art.  51,   do
referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

 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; Grifo nosso.

Desse modo, não restam dúvidas quanto à necessidade de pagamento da indenização
prevista no contrato (apólice nº 323718160), tão bem determinada pela magistrada de primeiro grau.

As  decisões  deste  Egrégio  Tribunal  seguem o mesmo  posicionamento,  conforme
observa-se abaixo:

 
CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. MORTE NATURAL DURANTE O PRAZO DE
CARÊNCIA  DE  DOIS  ANOS.  LAPSO  TEMPORAL  MUITO
EXTENSO. ABUSIVIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-
FÉ  OBJETIVA  E  DA  EQUIDADE  CONTRATUAL.
DESVANTAGEM  EXAGERADA  PARA  O  CONSUMIDOR.
CLÁUSULA NULA DE PLENO DIREITO. APLICAÇÃO DO ART.
51,  IV,  DO CDC. LIMITAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR.
REDAÇÃO SEM DESTAQUE. DESCUMPRIMENTO À PREVISÃO
DISPOSTA NO art.  54">ART.  54,  §4º,  DO CDC.  NULIDADE DA
CLÁUSULA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO. No  contrato  sub
examine,  verifica-se  a  existência  de  cláusula  estabelecendo  que  o
segurado não teria direito ao prêmio contratado se viesse a falecer por
morte natural antes de vinte e quatro meses do início da vigência do
contrato. Contudo, à luz do Código de Defesa do Consumidor, a aludida
cláusula é nula de pleno direito, porquanto colocou o consumidor em
desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, IV, do CDC e §1º, II e
III, do mesmo artigo. Ademais, faz-se necessário ressaltar que a aludida
previsão  contratual,  embora represente  uma limitação ao  direito  do
consumidor  quanto  ao  recebimento  do  prêmio,  fora  redigida  sem
qualquer destaque, não possibilitando a imediata e fácil percepção pelo
consumidor, como recomenda o art. 54, §4º, do CDC. Por tais razões,
dúvidas não há quanto à nulidade da cláusula em comento, de modo
que a condenação imposta pelo juízo a quo apresenta-se plenamente
devida.  Desprovimento  do  recurso.  (TJPB;  AC  073.2011.003.440-
9/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da
Cruz; DJPB 11/10/2013; Pág. 10) Grifo nosso.

Aluizio Bezerra Filho
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DA PRIMEIRA APELAÇÃO CÍVEL. EMPRESA SEGURADORA. AÇÃO
DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO
FIRMADO POR LIGAÇÃO TELEFÔNICA. MORTE DO SEGURADO.
NEGATIVA  DE  PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO.  ALEGAÇÃO
DE  NÃO  CUMPRIMENTO  DO  PRAZO  DE  CARÊNCIA.
CLÁUSULA  LIMITATIVA  DE DIREITO.  GRAVAÇÃO  JUNTADA
AOS  AUTOS.  INFORMAÇÃO  NÃO  PRESTADA  COM  CLAREZA
AO CONSUMIDOR. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DO SEGURADO.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E DA BOA-FÉ.
DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIOS  EXAMES.
FALHA  DO  SERVIÇO.  DEVER  DE  CAUTELA  DA  EMPRESA
SEGURADORA.  RISCO  ASSUMIDO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DIREITO  DAS  BENEFICIÁRIAS  À  PERCEPÇÃO  DA  APÓLICE.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  É
consabido que em contratos de adesão, as cláusulas restritivas de direito
devem ser escritas em letras grandes e em negrito, a fim de chamar a
atenção do consumidor e facilitar sua compreensão. Desta forma, em um
contrato  “falado”  em  uma  chamada  telefônica,  a  entoar  numerosos
informes  relevantes,  deve  a  empresa  redobrar  os  cuidados,  a  fim de
esclarecer devidamente as condições do contrato, sob pena de violação
do  princípio  da  transparência,  previsto  no  art.  31  do  CDC.  As
fornecedoras  de  serviços,  ao  optarem  por  celebrarem  contratos  de
seguro  de  vida,  cuja  natureza  envolve  importantes  elementos  de
informação,  por  meio  de  ligação  telefônica,  aceitam  o  risco  da
ocorrência de “enganos”, não podendo o consumidor arcar com o ônus
de  informações  mal  prestadas,  em  evidente  falha  na  prestação  do
serviço.  Auscultando  a  gravação  telefônica  da  pactuação,  resta
evidenciada a expectativa criada no segurado de que a partir das vinte e
quatro  horas  da  data  do  primeiro  pagamento,  estaria  coberto  e  o
contrato vigente. Assim, diante das informações nebulosas e imprecisas
que foram fornecidas por ocasião do ajuste,  não há que se negar às
beneficiárias a indenização securitária em questão. “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
securitária  sob  a  alegação  de  doença  preexistente  à  contratação  do
seguro. ” (agrg no aresp 429.292/go, Rel. Ministro ricardo villas bôas
cueva,  terceira  turma,  julgado  em  05/03/2015,  dje  13/03/2015)  da
segunda apelação cível.  Banco bv  financiamentos.  Preliminar  que  se
confunde com o mérito.  Ilegitimidade passiva.  Entidade bancária que
firma  o  acordo  em  parceria  com  a  empresa  seguradora.
Responsabilidade  solidária.  Teoria  da  aparência.  Desprovimento.
Mostra-se  incongruente  a  alegação  de  ilegitimidade  passiva  pela
entidade bancária quando, com bastante clareza se verifica da gravação
telefônica, ter sido ela quem celebrou o contrato de seguro de vida, em
parceria com a empresa seguradora. Não procede de boa-fé o banco réu
que oferta um serviço ao seu cliente e esquiva-se de seu cumprimento e
dos  riscos  advindos  de  seus  negócios,  relegando-os  à  empresa
seguradora.  Oportuno  destacar  a  teoria  da  aparência,  a  apregoar  a
solidariedade  passiva  de  todos  os  que  participam  de  uma  cadeia
econômica.  Diante  disto,  o  consumidor  pode  exercer  suas  pretensões
contra  qualquer  um dos  fornecedores,  que  por  sua  vez  se  valerá  da
regressividade contra os demais. A teoria da aparência sustenta-se, pois,
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nos próprios objetivos da política nacional de consumo e nos princípios
da boa-fé,  da transparência e na confiança que devem imperar entre
consumidores e fornecedores. No caso posto, clarividente a confiança
depositada pelo falecido no banco apelante, no qual, inclusive, contratou
financiamento  para  compra  de  veículo.  (TJPB;  APL  0001035-
28.2012.815.0051;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 13/06/2016; Pág. 12)  Grifo
nosso

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  DE
SEGURO.  ESTABELECIMENTO  DE  PRAZOS  CARENCIAIS.
POSSIBILIDADE.  ART.  797  DO  CÓDIGO  CIVIL.  CONDUTA  DA
SEGURADORA.  INEXISTÊNCIA  DE  PREVISÃO  CONTRATUAL.
CONTRADIÇÃO  NAS  ALEGAÇÕES  DO  APELADO.
DESCUMPRIMENTO  DAS NORMAS  CONSUMERISTAS.  AUSÊNCIA
DE CLAREZA NAS DISPOSIÇÕES DA AVENÇA. ART. 6º, III, DO CDC.
ART.  333,  INCISO  II,  DO  CPC  NÃO  OBSERVADO.  SENTENÇA
REFORMADA.  PROVIMENTO.  No  seguro  de  vida  para  o  caso  de
morte,  é  lícito  estipular-se  um prazo  de  carência,  durante  o  qual  o
segurador  não  responde  pela  ocorrência  do  sinistro.  ”  (art.  797  do
código  civil).  São  direitos  básicos  do  consumidor  a  informação
adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com
especificação  correta  de  quantidade,  características,  composição,
qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que
apresentem. (art. 6º, III, do cdc). Não havendo provas nos autos que
evidenciem, de forma cabal,  a  existência de previsão contratual  que
respalde a conduta da seguradora, e comprovado o descumprimento da
regra do art.  333,  inciso II,  do CPC,  é  imperiosa a procedência da
pretensão  indenizatória.  (TJPB;  APL  0017846-96.2013.815.2001;
Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Batista Barbosa;
DJPB 15/09/2015; Pág. 12)  Grifo nosso

 Com relação a  correção monetária,  o termo inicial  nas  hipóteses  de contrato  de
seguro de vida, considerando que esta é apenas um mecanismo de manutenção do real valor da
moeda  e  não  acréscimo deste  valor,  dar-se-á  com a  data  constante  da  apólice  (contratação  do
seguro), conforme determinado na decisão de primeiro grau, e não do ajuizamento da ação, como
requerido no presente recurso.

Por último,  quanto ao pedido de minoração dos honorários advocatícios,  entendo
também que não assiste razão à ora recorrente, eis que o advogado dos autores agiram com zelo e
presteza durante todo o processo, motivos pelos quais, com base nas alíneas “a”, “b” e “c”, do §3º,
do art. 20, da Lei Adjetiva Civil, mantenho a referida verba em 15% (quinze por cento), sobre o
valor da condenação, conforme fixado na sentença a quo. 

Disto  isto,  tenho  que  não  merece  prosperar  as  irresignações  da  presente  peça
recursal.

RECURSO  ADESIVO  DOS  PROMOVENTES  -  MARIA  GORETE
CAMBOIM DANTAS E OUTROS

Aluizio Bezerra Filho
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Pois  bem.  O  objeto  da  presente  irresignação,  apresentada  às  fls.  135/147,  está
concentrado na reforma do julgado para acrescer à condenação o valor correspondente ao Plano de
Pecúlio  contratado  através  da  apólice  nº  00002650,  bem  como  a  fixação  do  ressarcimento
indenizatório extrapatrimonial pelos abalos psíquicos sofridos. 

Nessa  trilha,  quanto  ao  pagamento  do  montante  pactuado  no  seguro  (apólice  nº
00002650), entendo que a sentença combatida também não merece reforma.

Ora, analisando o caderno processual, constata-se que o contrato acima mencionado
visa garantir ao (s) beneficiário (s) indenização pela morte acidental do segurado, conforme dispõe
a cláusula 1ª  e 4ª da referida apólice.

Ocorre que a morte do contratante,  segundo os próprios promoventes,  se deu por
infarto,  ou  seja,  o  falecimento  ocorreu  por  causa  natural,  situação  que  afasta  o  pagamento  da
indenização, de acordo com as cláusulas acima referidas.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  se  pronunciou  nesse  sentido,  conforme  se
depreende do julgado a seguir:

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 NºS 5 E 7 DO
STJ. Agravo improvido. (STJ; AgRg-Ag 1.058.232; Proc. 2008/0131897-
0; SC; Quarta Turma; Rel.  Min.  Aldir Guimarães Passarinho Junior;
Julg. 20/11/2008; DJE 15/12/2008)

Dessa forma, não prospera a tese dos recorrentes, pois o infarto não pode ser tido
como acidente  previsto na apólice,  já que o evento coberto no referido contrato de seguro é  o
decorrente de causas externas.

 
Por  fim,  após  os  exaustivos  debates  acerca  do  primeiro  recurso,  já  é  possível

perceber que, com relação ao dano moral pleiteado pelos demandantes, este não restou configurado.

Nesse norte, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que é
lícito à seguradora discutir judicialmente o cumprimento do contrato, se tem razoável dúvida acerca
da sua obrigação de indenizar, ante os fatos da causa. A circunstância de haver negado o pagamento
por entender que a hipótese era excludente de cobertura não chega a representar comportamento
suscetível de provocar reparação por danos morais. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE. OMISSÕES INOCORRENTES. NULIDADE AFASTADA.
SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.  QUEDA  DE  ALTA  TORRE
METÁLICA.  LAZER DO SEGURADO PARA TER ACESSO A VISTA
PANORÂMICA.  PARAPLEGIA.  AGRAVAMENTO  DO  RISCO  NÃO
CONFIGURADO. CC ANTERIOR, ART. 1.454. CC ATUAL, ART. 768.
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INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ NA RECUSA. DISCUSSÃO CINGIDA
AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO. DANO MORAL EXCLUÍDO.
I.  Não  padece  de  nulidade  o  acórdão  estadual  que  enfrenta
suficientemente  as  questões  essenciais  ao  deslinde  da  controvérsia,
apenas  que  trazendo  conclusões  adversas  aos  interesses  da  parte
irresignada. II. Não consubstancia situação de agravamento de risco o
ato do segurado que sobe em torre metálica elevada, mas de fácil acesso,
para descortinar vista panorâmica, porquanto constitui comportamento
aventureiro  razoável  e  previsível  na  vida  das  pessoas,  como também
acontece com escalada de árvores,  pedras,  trilhas  íngremes,  e  coisas
semelhantes.  III.  Devida,  portanto,  a  cobertura  securitária  ante  a
paraplegia decorrente da queda. lV. Recusa da seguradora, entretanto,
que se  insere no âmbito da  discussão do contrato,  não chegando a
caracterizar  má-fé  por  parte  da ré  a  ensejar  indenização por danos
morais, que restam afastados. Precedentes do STJ. V. Recurso Especial
conhecido em parte e parcialmente provido. (STJ; REsp 795.027; Proc.
2005/0181408-1;  RS;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Aldir  Guimarães
Passarinho Junior; Julg. 18/03/2010; DJE 19/04/2010) Grifo nosso.

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à impossibilidade de reconhecimento da
reparação pecuniária correspondente ao suposto abalo psíquico suportado pelos promoventes, tão
bem eximido pelo julgador de primeiro grau.

Com base nessas considerações,  rejeito as preliminares levantadas  e, no mérito,
DESPROVEJO  O RECURSO APELATÓRIO DO PROMOVIDO  (BRADESCO VIDA  E
PREVIDÊNCIA)  e  NEGO  PROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO  ADESIVA  DOS
PROMOVENTES  (MARIA  GORETE  CAMBOIM DANTAS  E  OUTROS),  para  manter  a
sentença vergastada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert Douglas
Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 de novembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
                             RELATOR                                                 

J/06 - R-J/14
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