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APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. VEÍCULO. MORTE
DO  SEGURADO.  PLEITO  DE  RECEBIMENTO  DE
INDENIZAÇÃO PELOS HERDEIROS. PARCELAS EM
ATRASO.  NEGATIVA.  CANCELAMENTO
UNILATERAL.  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  QUE
COLOCA  O  CONSUMIDOR  EM  DESVANTAGEM
EXAGERADA.  QUITAÇÃO  DAS  PARCELAS
RELATIVAS  AO  CONTRATO  COM  O  PRÊMIO  DO
CONSÓRCIO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO
DO  VALOR  REMANESCENTE.  DESPROVIMENTO
DO APELO.

- Na linha da jurisprudência deste STJ,  não basta o
atraso  no  pagamento  de  parcela  do  prêmio  para  o
desfazimento automático do contrato de seguro, sendo
necessária  a  prévia  constituição  em  mora,  por
interpelação  específica. (STJ,  AgRg  no  REsp
1.104.533/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em24/11/2015,
DJe 01/12/2015).

-  O  atraso  do  pagamento  do  prêmio  não  gera  a
resolução  unilateral  da  avença  e  sim  a  simples
suspensão  do  pacto  durante  o  período  da  mora,
devendo  ser  reativado  após  regularização  do
pagamento, se assim desejar o segurado. Logo, após
quitação  do  consórcio,  eventual  saldo  remanescente
deve ser pago aos herdeiros nos termos do art. 792 do
Código Civil.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Consórcio  Nacional

Volkswagen – Administradora de Consórcios Ltda contra sentença (fls. 113/116) que

julgou procedente a Ação de Cobrança, proposta por Rita Salustiano de Sousa Pereira

e outra. 

O magistrado decidiu a lide da seguinte forma:

“  julgo procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula
contratual constante no item 5, III,  do contrato constante às fls.
28/30  e  condenar  a  parte  promovida  no  pagamento  do  valor
estipulado,  quitando  ao  consórcio,  devendo  eventual  saldo
remanescente ser pago aos herdeiros do segurado nos termos do
art. 792 do CC, pelo que extingo o processo com resolução de
mérito, na forma do artigo 269, I, do CPC. Com isso, ainda, com a
quitação determino que seja expedida carta de crédito em favor
dos herdeiros.” (fls. 116)

Nas razões recursais, fls. 125), a apelante alega, em síntese, que a cláusula

contratual  que  as  autoras  pretendem  anular  foi  regularmente  celebrada,  inexistindo

qualquer requisito apto a ensejar nulidade ou anulabilidade. Ao final, requer o provimento

do apelo com a reforma da sentença.

Aduz, ainda, que,  “nos contratos de consórcio, o seguro de vida é usado

apenas  para  dar  quitação  as  contribuições  em  aberto,  para  que  o  grupo  não  seja

prejudicado  financeiramente  pela  morte  de  um  de  seus  contribuintes.  Sendo  devido

apenas a devolução dos valores já pagos pelo autor ao final do consórcio.” (fls. 124)

Ao final,  requer  o provimento total  do recurso para reformar a sentença,

afastando a condenação arbitrada, reconhecendo a improcedência do pedido.

Contrarrazões ofertadas às fls. 167/175.
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer  pelo

desprovimento do apelo.

É o breve relatório.  

VOTO

De acordo com a inicial, o senhor Bartolomeu de Sousa Pereira, esposo da

primeira postulante e genitor da segunda, antes de falecer, vinha pagando um consórcio

de um automóvel Volkswagen, junto à empresa demandada, no qual “existia um seguro

de quebra de garantia e vida, com finalidade de cobrir o saldo do grupo em caso de

inadimplência de consorciados contemplados e para cobrir as parcelas vencidas em caso

de óbito do aderente, nos moldes da Proposta de Participação/adesão.” (fls. 04)

Narram  as  autoras  que,  após  a  morte  do  consorciado,  procuraram  a

empresa  promovida  a  fim  de  obter  indenização  pelo  referido  sinistro,  contudo  lhe

informaram que não fariam  jus a referida verba, uma vez que o  de cujus,  na data do

sinistro, estava com algumas parcelas em atraso.

Pois  bem,  diante  da  negativa,  ajuizaram a presente  ação,  objetivando a

declaração de nulidade de pleno direito da cláusula n.º 05 (cinco), item III, da proposta de

adesão, bem como a condenação da promovida no pagamento de R$ 31.793,32 (trinta e

um mil, setecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos).

O juiz de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a nulidade

da cláusula 05, item III, que dispunha:

“5.  Seguro  de  vida  em  grupo:  (...)  III-  apenas  fará  jus  à
indenização se, na data do óbito, inexistirem débitos vencidos da
cota em relação ao grupo, à administradora e à seguradora.” (fls.
28)

Também condenou a promovida no pagamento do valor estipulado, quitando

o consórcio, devendo eventual saldo remanescente ser pago aos herdeiros do segurado,
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nos termos do art. 792 do Código Civil, com expedição da carta de crédito em favor dos

herdeiros.

Irresignada com a decisão, apelou o demandado, pleiteando a total reforma

da sentença.

Analisando  os  autos,  verifica-se  que  a  decisão  guerreada  não  comporta

reparo.

É  que,  de  acordo  com  o  art.  51,  IV  e  XI  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor:

“ 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 equidade;
XI  –  autorizem  o  fornece  dor  a  cancelar  o  contrato
unilateralmente,  sem  que  igual  direito  seja  conferido  ao
consumidor;

Logo,  sob  a  ótica  da  lei  consumerista,  é  nula  de  pleno  direito  eventual

cláusula  contratual  que  preveja  o  cancelamento  do  contrato  de  seguro,  de  forma

unilateral, por falta de pagamento do prêmio, visto que posiciona o segurado em evidente

desvantagem com relação à seguradora.

Assim,  vislumbro  que  a  sentença  deve  ser  mantida,  por  seus  próprios

fundamentos, os quais passo a adotar:

“(...) não há dúvidas que a rescisão do contrato de seguro deve
ser  precedida  de  notificação  pessoal  do  segurado,  para  que,
querendo, efetue a purga da mora. Se notificado o segurado não
efetuar o pagamento do prêmio, será lícita a respectiva rescisão.
Assim, o atraso do pagamento do prêmio não gera a resolução
unilateral da avença e sim a simples suspensão do pacto durante
o período da mora, devendo ser reativado após regularização do
pagamento,  se  assim  desejar  o  segurado.  Nesse  sentido,  cito
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO.
VEÍCULO.  NEGATIVA  DE  COBERTURA.  ATRASO  NO
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PAGAMENTO  DE  PRESTAÇÕES.  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DA  MORA.  SÚMULA
83/STJ. 1. O atraso no pagamento de prestações do prêmio do
seguro  não  determina  a  resolução  automática  do  contrato  de
seguro, exigindo-se a prévia constituição em mora do contratante
pela seguradora, mostrando-se indevida a negativa de pagamento
da indenização correspondente. 2. Incidência da súmula 83/STJ.
3. Agravo Regimental Desprovido ( AgRg no REsp 1255936/PE,
Rel.  Ministro  Paulo  de  Tarso  Sanseverino,  Terceira  Turma,
julgado em 19/02/2013, Dje 25/02/2013)

CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
SEGURO.  ATRASO  NAS  PRESTAÇÕES.  CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO  OU  SUSPENSÃO  DO  CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  NOTIFICAÇÃO.  1.
Consoante orientação firmada por esta Corte, o simples atraso no
pagamento  da  prestação  mensal,  sem  prévia  constituição  em
mora  do  segurado,  não  produz  o  cancelamento  automático  ou
imediata  suspensão  do  contrato  de  seguro  firmado  entre  as
partes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no
REsp  1111576/SP,  Rel.  Maria  Isabel  Galloti,  Quarta  Turma,
julgado em 25/09/2012, Dje 02/10/2012.”

A Procuradoria de Justiça também comunga desse entendimento. Vejamos:

“Nesse  passo,  acertada  a  declaração  de  nulidade  do  item
supramencionado,  por  se  tratar  de  cláusula  de  seguro
prestamista, merecendo ser quitado as parcelas vincendas com o
prêmio do consórcio e expedida carta de crédito em favor dos
herdeiros do valor remanescente.”

Sobre o tema, seguem mais alguns arestos do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  SEGURO  DE  VEÍCULO.  MATÉRIA
PREQUESTIONADA.  REEXAME  DE  PROVA.
DESNECESSIDADE.  INADIMPLÊNCIA  DO  PRÊMIO.
INTERPELAÇÃO.  AUSÊNCIA.  RESOLUÇÃO  DO  CONTRATO.
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  DECISÃO MANTIDA.  1.  Não há falar  em falta de
prequestionamento  quando  as  instâncias  ordinárias  tiverem  se
manifestado sobre as teses apresentadas no recurso especial. 2.
Na  linha  da  jurisprudência  deste  STJ,  não  basta  o  atraso  no
pagamento de parcela do prêmio para o desfazimento automático
do contrato de seguro, sendo necessária a prévia constituição em
mora,  por  interpelação  específica.  3.  A  aplicação  do  aludido
entendimento ao caso prescindiu do exame da prova dos autos,
pois  baseado  no  conteúdo  fático  delineado  pelas  instâncias
ordinárias, sendo, portanto, inaplicável a Súmula n. 7 do STJ. 4.
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Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.104.533/RS, Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,
julgado em24/11/2015, DJe 01/12/2015).

"AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CIVIL.  PLANO  DE  PECÚLIO  POR  MORTE.
NATUREZA  DO  CONTRATO.  SEGURO  DE  VIDA.
SEMELHANÇA.  ATRASO  NO  PAGAMENTO  DO  PRÊMIO.
SUSPENSÃO  AUTOMÁTICA  DA  AVENÇA.  DESCABIMENTO.
NECESSIDADE DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO.  1.  A  Segunda  Seção  desta  Corte  Superior
consagrou o entendimento de que o mero atraso no pagamento
de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento
automático  do  contrato,  pois  exige-se,  ao  menos,  a  prévia
constituição  em  mora  do  segurado  pela  seguradora,  mediante
notificação ou interpelação. 2. Aplica-se o mesmo entendimento
aos planos  de  pecúlio  por  morte,  pois  essa espécie  contratual
assemelha-se  aos  seguros  de  vida.  3.  Agravo  regimental  não
provido"  (AgRg no AREsp 625.973/CE,  Rel.  Ministro RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/06/2015, DJe 04/08/2015).

Por  essas  razões,  nego  provimento  ao  apelo,  mantendo  incólume  a

sentença de primeiro grau.

É como voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, Dra. Ana
Cândida Espinola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 21 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR  

J07/J04
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