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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA 
PROMOVENTE.  PRELIMINAR SUSCITADA  EM 
SEDE  DE  CONTRARRAZÕES. 
EXTEMPORANEIDADE.  PRESSUPOSTOS 
RECURSAIS  DE  ADMISSIBILIDADE.  EXAME  À 
LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. 
RECURSO  INTERPOSTO  NO  PRAZO  LEGAL DE 
QUINZE DIAS. REJEIÇÃO.  MÉRITO.  NEOPLASIA 
MALIGNA DA MAMA ESQUERDA.  SEGURO DE 
VIDA.  INVALIDEZ  PARCIAL  PERMANENTE. 
COMPROVAÇÃO.  PERÍCIA  JUDICIAL 
REALIZADA  POR  ESPECIALISTA. 
APOSENTADORIA  PELO  INSS  –  INSTITUTO 
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. CONCESSÃO. 
RATIFICAÇÃO DA DEBILIDADE AFIRMADA NA 
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EXORDIAL.  SENTENÇA  REFORMADA. 
INVERSÃO  DOS  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS. 
PAGAMENTO  DO  PRÊMIO.  CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. JUROS  DE  MORA.  TERMO  INICIAL. 
CITAÇÃO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  DATA DA 
NEGATIVA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO 
DO SINISTRO. PROVIMENTO.

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no 
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de 
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de 
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as 
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência 
do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do 
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior 
Tribunal de Justiça.

-  Considera-se  tempestiva  a  apelação  intentada  no 
prazo legal de 15 (quinze) dias,  nos termos do art. 
508, do Código de Processo Civil vigente à época da 
sentença e interposição do recurso.

- Não há que se falar em improcedência do pedido, 
quando  a  prova  pericial  realizada  por  médica 
especialista  confirmou  a  existência  de  invalidez 
permanente parcial da segurada. 

- Ocorrendo a aposentadoria por invalidez, em razão 
de  doença,  neoplasia  maligna,  a  indenização 
constante  do  Contrato  de  Seguro  celebrado  é 
indubitavelmente devida.

- A procedência da ação de cobrança de seguro saúde 
acarreta  a  incidência  de  juros  de  mora  e  correção 
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monetária,  esta  devida  da  data  da  recusa  do 
pagamento, aqueles, da citação. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, prover o 
apelo.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 270/280, interposta por 
Miriam Maria Herr, contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 12ª Vara Cível 
da Comarca da Capital,  de fls.  263/267,  que,  nos  autos da  Ação de Cobrança de 
Seguro de Vida ingressada em face de HSBC Seguros (Brasil) S/A, refutou o pedido 
nestes termos:

Ante  o  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  O 
PEDIDO, com fulcro no art. 269, I, do CPC.

Em  seu  petitório,  a  recorrente  se  insurge  contra 
sentença  que  lhe  negou  o  recebimento  do  seguro,  apesar  de  ser  portadora  de 
carcinoma maligno na mama esquerda, com consequente mastectomia, ensejando a 
constatação de invalidez  parcial  mediante prova pericial.  Tenciona a  reforma do 
pronunciamento  judicial,  lançando  mão  dos  seguintes  argumentos:  aplicação  do 
Código de Defesa à espécie; do cabimento da inversão do ônus da prova; da Circular 
nº 302/2005, da SUSEP, editada posteriormente à celebração do seguro, ratificando o 
dever de indenizar,  eis que, como dito,  fora acometida por doença incapacitante. 
Requer, ao final, o provimento do reclamo.

Contrarrazões,  fls.  286/293,  aventando a  preliminar 
de  intempestividade  recursal,  para,  no  mérito,  defender  a  adoção  das  regras 
específicas do Contrato de Seguro, quando o pagamento do prêmio fica adstrito a 
existência de invalidez definitiva, total e permanente, não fazendo a recorrente jus à 
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indenização securitária.

Sem envio  à  Procuradoria  de  Justiça,  pois  ausente 
interesse que demande intervenção ministerial.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Por primeiro, ressalta-se que, embora este julgamento 
esteja ocorrendo após o começo da vigência do Código de Processo Civil de 2015, o 
pedido inicial  e  a  interposição do  reclamo operaram-se antes  do  advento  do novo 
Diploma, motivo pelo qual serão analisados conforme os ditames da legislação da época.

A respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO  ESPECIAL.  ARGUMENTOS 
INSUFICIENTES  PARA  DESCONSTITUIR  A 
DECISÃO  ATACADA.  TRIBUTÁRIO.  MUNICÍPIO. 
DÍVIDAS  DA  CÂMARA  DE  VEREADORES. 
AUSÊNCIA  DE  PERSONALIDADE  JURÍDICA. 
SÚMULA  N.  525/STJ.  INCIDÊNCIA.  CERTIDÃO 
POSITIVA  DE  DÉBITOS  COM  EFEITO  DE 
NEGATIVA.  RECURSO  ESPECIAL 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  I.  Consoante  o 
decidido  pelo  plenário  desta  corte  na  sessão 
realizada  em  09.03.2016,  o  regime  recursal  será 
determinado pela data da publicação do provimento 
jurisdicional  impugnado.  Assim  sendo,  in  casu, 
aplica-se o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 1973. 
II.  O  acórdão  recorrido  está  em  confronto  com  a 
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orientação desta corte, segundo a qual "a Câmara de 
Vereadores  não  possui  personalidade  jurídica, 
apenas  personalidade  judiciária,  somente  podendo 
demandar  em juízo  para  defender  os  seus  direitos 
institucionais ", nos termos da Súmula n. 525/STJ. III. 
Considerando  ser  o  município  responsável  pelas 
dívidas  contraídas  pela  Câmara  de  Vereadores  e  a 
existência  de  dívida  tributária  desta,  é  legítima  a 
recusa  da  Fazenda  Nacional  de  expedir  a  certidão 
negativa de débito.  CND ou a certidão positiva de 
débitos com efeitos de negativa. Cpd-en em favor da 
municipalidade.  IV.  o  agravante  não  apresenta,  no 
regimental,  argumentos  suficientes  para 
desconstituir  a  decisão  agravada.  V.  Agravo 
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-REsp  1.410.919; 
Proc. 2013/0346814-5; PE; Primeira Turma; Relª Minª 
Regina Helena Costa; DJE 26/04/2016) - sublinhei.

Em  sequência,  passo  a  apreciar  a  preliminar  de 
intempestividade ventilada nas contrarrazões.

Com  efeito,  todo  e  qualquer  recurso,  como 
manifestação  de  cunho  postulatório,  submete-se  a  um  prévio  exame  de 
admissibilidade,  antes  da  análise  da  eventual  procedência  da  impugnação  que o 
integra.  Assim,  impende  destacar  que,  dentre  esses  pressupostos,  verifica-se  a 
tempestividade,  consistente na interposição da impugnação no prazo previsto em 
lei.

Todavia, na espécie, ao contrário do mencionado  à fl. 
287, satisfez-se a exigência legal de interposição do presente recurso no prazo de 15 
(quinze) dias,  previsto no art. 508, do Código de Processo Civil, cuja transcrição não 
se dispensa:
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Art.  508 - Na apelação,  nos embargos infringentes, 
no recurso ordinário, no recurso especial, no recurso 
extraordinário  e  nos  embargos  de  divergência,  o 
prazo  para  interpor  e  para  responder  é  de  15 
(quinze) dias – destaquei.

Nessa ordem, a publicação da sentença deu-se no dia 
29  de  janeiro  de  2016,  fl.  269,  de  sorte  que,  considera-se  o  primeiro  dia  útil 
subsequente  a esta  data  o  dies  a  quo  para  interposição  do  recurso,  o  dia  1º  de 
fevereiro de 2016, findando-se, portando, o prazo no dia  15 de fevereiro de 2016. 
Acontece que o reclamo foi forcejado no dia 10 de fevereiro, conforme comprova o 
protocolo de fl. 280/V. 

Então, o apelo em questão obedeceu o prazo correto 
para a sua interposição.

A doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 
Andrade Nery pontifica:

Os recursos devem ser interpostos no prazo que a 
lei  assinar  para  tanto,  a  fim  de  que  não  se 
perpetuem as  demandas judiciais  indefinidamente 
(In.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e 
Legislação  Processual  Civil  Extravagante,  7ª 
edição, 2003, p. 850).

Rejeito, portanto, a preliminar.

No  mérito, respeitado  o  entendimento  diverso,  a 
pretensão recursal  comporta  provimento,  devendo a  sentença  ser  reformada,  senão 
vejamos.

Miriam  Maria  Herr ajuizou  a  Ação  de  Cobrança 
contra HSBC Seguros (Brasil) S/A,  alegando ter celebrado contrato de seguro de nº 
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3828819/000/0001,  fls.  19/21,  sendo  posteriormente  acometida  por  carcionoma 
maligno  da  mama  esquerda,  com  a  realização  de  mastectomia,  caracterizando 
invalidez  total  permanente.  Desta  forma,  ingressou  com  a  vertente  demanda, 
almejando o recebimento do valor de R$ 28.608,67 (vinte e oito mil seiscentos e oito 
reais e sessenta e sete centavos).

Decidindo a querela, a magistrada não anuiu a tese 
da autora, julgando improcedente o pedido.

Contra esta decisão, inconformou-se a demandante, 
conforme razões recursais de fls. 270/280, pugnando pelo provimento do apelo, para 
que seja determinando o pagamento do seguro. 

Merece guarida sua intenção, haja vista que a prova 
carreada ao caderno processual tem o condão de corroborar a versão externada pela 
requerente.  

Comprova-se nos autos,  que os litigantes  firmaram 
contrato de seguro,  Apólice nº  1075934,  fl.  96,  com cobertura para caso de morte 
qualquer causa,  invalidez permanente total  ou parcial,  por doença ou acidente,  e 
despesas médicas, fls. 19/21. 

“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”,  nos ditames do art.  757,  do 
Código Civil.

Definindo-o  Joseph  Hermand afirma  ser   “Uma 
operação  pela  qual,  mediante  o  pagamento  de  uma  pequena  remuneração,  uma 
pessoa, o segurado, se faz prometer, para si ou para outrem, no caso de realização de 
um evento determinado a que se dá o nome de risco, uma prestação de uma terceira 
pessoa, o segurador, que assumindo um conjunto de riscos, os compensa de acordo 
com  as  leis  da  estatística  e  o  princípio  do  mutualismo”  ("Traité  Théorique  et 
Pratique des Assurances Terrestres", p. 82). 
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Na  hipótese  telada,  a  autora  teve  diagnosticada  a 
neoplasia  (câncer)  da  mama  esquerda,  submetendo-se  a  tratamentos  e  cirurgias, 
resultando  em  invalidez  parcial  permanente  para  o  trabalho,  com  indiscutíveis 
restrições funcionais e laborais.

Nesse  caminhar,  o  laudo  pericial  de  fls.  233/235, 
conclui  que  “A autora  apresenta  incapacidade  permanente  do  membro  superior 
esquerdo, para qualquer atividade laborativa que necessite do referido membro”.

Em reforço, segundo o documento de fl. 64, o INSS – 
Instituto  Nacional  do  Seguro  Social,  concedeu  a  aposentadoria  por  Invalidez  a 
beneficiária, situação apta a atestar a doença incapacitante. 

Assim,  restou  amplamente  demonstrado,  pelas 
provas  produzidas  no  almanaque  processual,  que  a  apelante  fora  acometida  de 
neoplasia maligna com limitações às atividades laborativas, donde se depreende que 
faz  jus a  indenização  securitária,  na  forma  pactuada,  por  ter  resultado  na  sua 
invalidez permanente parcial. 

Nesse  sentido,  segue  precedente  jurisprudencial 
paulista: 

SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE 
TOTAL  E  PERMANENTE  POR  DOENÇA.  Prova 
pericial que constatou a irreversibilidade do quadro 
de  saúde  da  seguradora,  portadora  de  câncer  de 
mama  em  estágio  avançado  (carcinoma  ductal 
invasivo).  Inexistência  de  contraprova  técnica  por 
parte da seguradora apta a demonstrar que se trata 
de invalidez parcial. Indenização securitária devida. 
Recurso  improvido.  (TJSP;  APL  0005444-
30.2007.8.26.0079;  Ac.  8085377;  Botucatu;  Vigésima 
Nona Câmara de Direito Privado; Rel.  Des. Hamid 
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Bdine; Julg. 10/12/2014; DJESP 18/12/2014).

Acrescente-se  que,  em  se  tratando  de  Contrato  de 
Seguro,  as eventuais dúvidas decorrentes de possíveis imprecisões terminológicas 
devem  ser  sempre  interpretadas  em  favor  do  segurado.  Tal  posicionamento, 
hodiernamente, está definitivamente consagrado na Lei nº 8.078/90, que determina 
em seu art. 47: 

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas 
de maneira mais favorável ao consumidor. 

Por  fim,  tendo  em  vista  a  reforma  da  sentença, 
impõe-se o pagamento da quantia de R$ 28.608,67 (vinte e oito mil seiscentos e oito 
reais e sessenta e sete centavos), com incidência dos juros de mora desde a citação, 
conquanto se trata de ilícito contratual, e correção monetária da data da recusa do 
pagamento do sinistro.

Destarte, não se compreende a posição adotada pela 
Seguradora,  em querer  eximir-se  da  obrigação  assumida,  por  ser  evidente  que a 
invalidez permanente parcial  da apelante está comprovada, ficando claro da análise 
do  processo,  que  a  segurada  não  mais  poderá  exercer  a  atividade  antes 
desempenhada e  para a qual  era  capacitada,  pois  está  impossibilitado de exercer 
função que requeira maior esforço físico, restando, inclusive, alijada do seu mercado 
de trabalho. 

Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR E,  NO 
MÉRITO, DOU PROVIMENTO AO APELO.

Esse  desfecho  induz  a  inversão  dos  ônus 
sucumbenciais, ocasião em que condeno o HSBC Seguros (Brasil) S/A às despesas 
processuais, e, no tocante aos honorários advocatícios, arbitro-os em 20% (vinte por 
cento) sobre o valor da condenação, à luz do art. 20, §3º, do então Código de Processo 
Civil.
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É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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