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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS –  JULGAMENTO
PROCEDENTE  EM PRIMEIRO GRAU  – INCIDÊNCIA DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR  E DO CÓDIGO
CIVIL –  CONTRATO  DE  SEGURO  INDIVIDUAL –
SINISTRO  OCORRIDO  –  MORTE  NATURAL  DO
SEGURADO   -   RESISTÊNCIA  DA  SEGURADORA EM
PAGAR  A INDENIZAÇÃO DEVIDA  AOS BENEFICIÁRIOS
–   PREVALÊNCIA  DAS  CLAÚSULAS  GERAIS
ACORDADAS  –  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  RISCO
EXCLUÍDO –  DOENÇA  PREEXISTENTE  NÃO
COMPROVADA  –  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA
SEGURADORA  NÃO  ASSUMIDO  SUFICIENTEMENTE  –
PERMANECEM HÍGIDOS OS ELEMENTOS ESSENCIAIS
DO CONTRATO DE SEGURO, NOTADAMENTE A BOA-FÉ
- DANO  MORAL  -  NEGATIVA  DE  COBERTURA
CONTRATUAL  - RESPONSABILIDADE  CIVIL  –
DEMONSTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA EM PRIMEIRO GRAU
- VALOR  MANTIDO  NESTA  INSTÂNCIA  REVISORA  –
CRITÉRIOS  - FUNÇÃO  PUNITIVA,  COMPENSATÓRIA E
PEDAGÓGICA  DA  INDENIZAÇÃO  - CIRCUNSTÂNCIAS
FÁTICAS E CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES  -
POSTULADOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  OBSERVADOS.  MANUTENÇÃO
INTEGRAL  DA  SENTENÇA  – DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

O contrato  de  seguro  de  vida  firmado  em  conjunto  com
contrato de financiamento tem caráter  adesivo  e deve ser
interpretado  de  forma  mais  benéfica  ao  consumidor,  de
modo que é devido o pagamento da indenização acordada,
tanto  porque  estão  presentes  os  requisitos  contratuais
exigidos  (pagamento  do  prêmio  e  ocorrência  do  evento
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morte natural), quanto porque o ausente prova cabal da má-
fé quanto a ocorrência de risco excluído pelo contrato. 

Comprovados  o  fato  e  o  nexo  causal  ensejadores  de
responsabilidade  civil  objetiva,  deles  decorre  o  dano
presumido e, restando ausente qualquer causa de exclusão,
não  há  como  afastar  o  dever  de  indenizar  pelos  danos
morais sofridos.

Se  a  seguradora  assumiu  o  risco  relativo  à  quitação  do
saldo  devedor  do  financiamento  cujo  contrato  de  seguro
encontrava-se  aderido,  deve  ser  concedido  aos
beneficiários  o  cumprimento  integral  das  cláusulas  ali
consignadas também nesse ponto. 

A negativa injusta de  pagamento da indenização  enseja o
dever de indenizar os beneficiários,  genitores do segurado
falecido, diante  dos  inegáveis  prejuízos  psicológicos  e
angústias causadas.

Na fixação da verba indenizatória devem ser atendidas as
funções compensatória, punitiva e educativa no dano moral,
além  de  observadas  as  circunstâncias  do  fato  e  as
condições econômicas do ofensor e do ofendido, para que o
quantum reparatório  não beire  nem a exorbitância  nem a
irrisoriedade,  o  que,  no  caso  concreto,  é  atendido  pela
manutenção do arbitramento no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) para cada autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO
 
Trata-se de Apelação Cível (fls. 192/201) interposta por Santander

Seguros S/A buscando reformar a sentença (fls. 182/186) proferida pelo Juízo
de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa/PB nos autos da Ação
de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Ivan Rodrigues da
Silva e Maria das Graças Alves da Silva em face do Apelante.

O  Juízo  de  primeiro  grau julgou  procedentes os pedidos  e
condenou o promovido ao pagamento da indenização securitária devida, a ser
apurada na data do sinistro, 22.12.2011, além de danos morais no valor de R$
5.000,00 para cada autor, acrescido de juros de mora de 1% a.a. e correção
monetária ambos contados do arbitramento. Condenou, ainda, ao pagamento
de  indenização  por  danos  materiais  em  valor  correspondente  às  parcelas
pagas após o sinistro,  acrescida de correção monetária contada a partir  do
efetivo  prejuízo  e  juros  de  mora  de  1%  a.a.  a  partir  da  citação.  Por  fim,
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condenou  o  promovido  também  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários  advocatícios,  esses  últimos  fixados  em  15%  sobre  o  valor  da
condenação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que não há direito ao
pagamento  da  indenização  securitária,  pois  o  segurado  era  acometido  de
doença  preexistente  quando  celebrou  o  contrato,  sendo  tal  hipótese
justificadora da exclusão da cobertura, segundo a cláusula 4.1, “a’.

Assevera que “o parecer médico emitido, já acostado aos autos
da presente lide, torna claro que o segurado, ora falecido, já possuía doença
que causou a sua morte antes mesmo da contratação do seguro.”,  fl.  196.
Igualmente, insurge-se contra a condenação por danos materiais, por entender
que inexiste obrigação de quitação do financiamento ante a não cobertura do
sinistro.

Quanto ao dano moral,  sustenta que há necessidade de reforma
da sentença,  pois  o  ato praticado foi  totalmente  lícito (negativa  legítima de
cobertura), baseado nas condições preestabelecidas da proposta do seguro, as
quais foram assentidas pelo segurado, que agiu de má-fé,  omitindo fato de
possuir doença anterior à contratação. 

Ao  fim,  requer  o  provimento  integral  do  recurso  a  fim  de  ser
julgado improcedentes os pedidos autorais.

Regularmente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões, fls.
205/216, pugnando pela manutenção da sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  da
irresignação  recursal,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente
interesse público que torne necessária a intervenção Ministerial, fls. 159.

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado  Administrativo  nº  02:  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. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Acrescento que a demanda revela a notória incidência de direito
do consumidor, razão pela qual a lide será apreciada não somente com base
nas regras de Direito Civil, no que couber, mas principalmente em observância
ao Código de Defesa do Consumidor, notadamente os arts. 47.

O cerne da questão posta nos autos gira em torno do pagamento
da indenização prevista no contrato de seguro de vida individual (apólice  nº
8414 às fls.36/39) firmado entre o filho dos autores e o Santander Seguro S/A. 

A sentença merece manutenção integral. 

Não há base  contratual  ou  legal  para  o  não  cumprimento  do
contrato, pois, ao contrário do que alega o Apelante, não se verifica violação ao
art. 765 do CC/02, in verbis:

Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar
na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-
fé  e  veracidade,  tanto  a  respeito  do  objeto  como  das
circunstâncias e declarações a ele concernentes. 

A seguradora não trouxe aos autos qualquer prova no sentido de
que  o  segurado  estava  plenamente  ciente  da  doença  que  lhe  causou  o
falecimento em 22/12/2011, fl.  26,  antes da contratação do seguro,  firmado
concomitantemente  ao  contrato  de  financiamento,  em  30/09/2011,  fl.  30,
cabendo-lhe tal providência a fim de provar o fato impeditivo do direito autoral
(CPC/73, art. 333).

Nessa linha, considero o documento de fls. 128 (nomeado parecer
complementar) inábil  para  o  fim  de  comprovação  de  eventual  má-fé  do
segurado, por se tratar de  prova unilateralmente produzida,  onde  não consta
sequer a identificação do  suposto  médico responsável,  além de ter conteúdo
insuficiente  para  atestar  com  segurança  que  a  doença  responsável pelo
falecimento do filho dos autores já era conhecida por ele antes da contratação. 

Registro  que  não  há  outras  provas  nos  autos  a  amparar  as
informações  contidas  no  documento  retrocitado,  considerando  ainda  que  a
Apelante prescindiu da produção probatória complementar, fl. 178. 

Compreendo,  portanto, que a seguradora não fez prova  robusta
de  que  o  segurado tenha  faltado  com a boa-fé,  de  forma que  prevalecem
hígidos os  elementos  essenciais  do  contrato  de  seguro,  quais  sejam  a
mutualidade, a boa-fé e o risco, como se vê abaixo:

CC.  Art.  757.  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. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Assim, com a concretização do risco assumido (sinistro,  in casu,
evento morte natural decorrente de choque hipovolemico, hemorragia digestiva
por varizes esofágicas, coagulapatia ou S.O.E.), deve a seguradora fornecer a
indenização previamente estipulada aos beneficiários (legal ou contratualmente
designados, art. 792 do CC), no caso, os genitores do segurado. 

Os  riscos  assumidos  pela  apelante/seguradora  constam  na
cláusula  nº.  9  do  contrato  de  financiamento,  especificadas  no  certificado
individual de seguro santander CDC protegido, fl.  36, assim dispostas, entre
outras:

Morte  natural  ou  morte  acidental  ou  invalidez  total  por
acidente:  garante  a  quitação  do  saldo  devedor  do
financiamento apurado na data do sinistro, respeitado o limite
máximo de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil
reais)

Quanto à alegação da recorrente de ocorrência do risco excluído,
qual  seja  “doença  preexistente  à  inclusão  do  segurado,  não  declarada  na
proposta de adesão e de conhecimento do segurado e/ou estipulante” (cláusula
4.1,  a,  das  condições  gerais,  fl.  107),  considero  que,  como  ressaltado
anteriormente, não há prova  suficiente da conduta do segurado nessa seara,
razão pela qual este caso concreto se amolda aos casos julgados pelo STJ no
sentido de deferir o pagamento devido aos beneficiários. 

Veja-se  recente julgado espelhando a posição já consolidada do
STJ sobre o assunto:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE  DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL.SEGURO  DE VIDA. DOENÇA
PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES. AGRAVO NÃO
PROVIDO.  1.  Nos termos da jurisprudência do STJ: "Não
comprovada a má-fé  do  segurado  quando da contratação
do seguro saúde e, ainda, não  exigida,  pela  seguradora, a
realização  de  exames  médicos,  não  pode   a   cobertura
securitária  ser  recusada  com  base  na  alegação  da
existência  de  doença  pré-existente"  (AgRg  no  AREsp
177.250/MT, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe
de 30/10/2012).
2.  No  caso  dos  autos,  a  seguradora  assumiu  o  risco  do
negócio ao não exigir   atestado  de saúde ou submeter o
segurado  a  exames  quando  da  assinatura   do  contrato,
razão pela qual não pode se eximir de pagar a indenização
devida aos dependentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt  nos  EDcl  no  AgRg  no  REsp  1594799/SP,  Rel.
Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/04/2017, DJe 27/04/2017)

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Vale ressaltar que, no contrato de seguro, a boa-fé assume maior
relevo, pois o risco é calculado pela seguradora com base nas declarações do
segurado,  que  deve  observar  o  dever  de  veracidade  e  lealdade,  a  fim  de
manter o equilíbrio econômico do contrato. 

Ante a importância desse elemento, a ausência dele necessita de
prova  cujo  ônus  é  da  seguradora,  de  modo  que,  não  se  desincumbindo
corretamente  desse encargo processual, o contrato subsiste incólume e deve
ser cumprido integralmente.

Passo à análise do pedido  recursal  de  não reconhecimento do
dano moral.

Acerca  da  responsabilidade  civil,  a  doutrina  é  assente  em
conceituar o dano moral como a lesão à honra subjetiva da pessoa, atingindo-a
na  esfera  interna  e  causando-lhe  inquietações  espirituais,  sofrimentos,
vexames, dores, enfim, sensações negativas diante do fato ofensivo. 

Dessa  forma,  para  a  caracterização  do  dano  moral,  basta  a
demonstração de uma situação que conduza à presunção da existência de
uma lesão a causar repercussão no universo psíquico do ofendido, tendo em
vista que a prova do fato faz desnecessária a prova do prejuízo moral. 

No  caso  em deslinde,  registro  que  o  dano  moral  decorreu do
próprio fato (in re ipsa) que o ensejou e a sua extensão foi  considerável, haja
vista  que  a  quebra  de  confiança  e  boa-fé  esperadas  perdurou
administrativamente  e  impôs  aos  beneficiários  a  busca  judicial  dos  seus
direitos.

Quanto ao fato e o nexo de causalidade, vislumbra-se que ficaram
devidamente  demonstrados,  não havendo  controvérsia  sobre  a  negativa  de
pagamento da indenização, sendo diretamente destes fatos que surgiu o abalo
moral, a frustração e a inquietação dos Autores.

Para a fixação da verba indenizatória moral, os critérios utilizados
devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial
pertinente à matéria sub examine, porquanto incumbe ao magistrado arbitrar a
indenização,  observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins a que se propõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Na fixação da indenização por danos morais, recomendável
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível  sócio-
econômico  dos  autores,  e,  ainda,  ao  porte  da  empresa
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recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela
doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-
se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da vida e às peculiaridades de cada caso.”1

O STJ, em Acórdão proferido pela Quarta Turma no julgamento
do AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, em caso similar ao
dos autos, assim decidiu:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  CONTRATO  DE  SEGURO  DE  VIDA  EM
GRUPO.  DOENÇA  PREEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE
EXAMES PRÉVIOS.
INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INCIDÊNCIA
DA  SÚMULA  7/STJ.  DANO  MORAL.  PEDIDO  DE
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  REVISÃO
QUE SE ADMITE TÃO SOMENTE NOS CASOS EM QUE O
VALOR SE APRESENTAR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento pacificado nesta eg. Corte, tem-
se que a seguradora não pode eximir-se do pagamento da
indenização  securitária,  sob  a  alegação  de  doença
preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos
previamente  à  contratação  ou não  comprovar  a  má-fé  do
segurado. Precedentes.
2.  No  caso,  o  eg.  Tribunal  de  origem  entendeu  que  a
seguradora  não  comprovou  a  existência  de  má-fé  do
segurado.  Para alterar  essa conclusão,  necessário seria o
reexame  do  conjunto  fático-probatório,  o  que  atrai  a
incidência da Súmula 7 desta Corte.
3. O entendimento deste Sodalício é pacífico no sentido de
que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de  indenização  por  danos  morais  pode  ser  revisto  nas
hipóteses  em  que  a  condenação  se  revelar  irrisória  ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o
que não se evidencia no caso em tela.
Isso,  porque  o  valor  da  indenização  por  danos  morais,
arbitrado  em  R$  20.000,00  (vinte  mil  reais),  não  é
exorbitante nem desproporcional às peculiaridades do caso
concreto  em  que  o  dano  moral  decorreu  da  negativa  de
cumprimento do contrato de seguro de vida em grupo.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 818.609/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 22/02/2016)

Nesse contexto, visualizo não merecer reparo a sentença também
nesse  ponto,  eis  que  cabe  o  arbitramento  de  montante  pelos  danos
extrapatrimoniais sofridos pelos Autores, dentro da razoabilidade que o caso
requer,  mormente  considerando  as  condições  pessoais  das  partes  e  as

1 Resp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998.
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circunstâncias  em  que  se  deram  os  fatos  (negativa  de  pagamento  de
indenização ante a ocorrência do evento morte natural).

Diante de tais considerações, por atender aos fins de Justiça e ao
caráter  tríplice  da  indenização  (punitivo,  pedagógico/preventivo  e
compensatório)    considerado  equânime o  valor  de  R$  5.000,00  (cinco mil
reais) para cada, arbitrado pela sentença recorrida, o qual serve para amenizar
o sofrimento dos Apelados e desestimular a reiteração da prática ofensiva.

Finalmente, quanto ao dano material, também não tem razão a
Apelante,  pois  faz  parte  do  risco  assumido  a  quitação  do  financiamento,
conforme  cláusula  nº.  9  do  contrato  de  financiamento,  especificadas  no
certificado individual de seguro santander CDC protegido, fl. 36.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao Apelo.

É como voto.    

  Presidiu a sessão o Exmº. Des. José Ricardo Porto, Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr.
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de agos-
to de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
    RELATOR
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