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-  De acordo com o Tribunal da Cidadania, é lícita, no
contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a
exclusão  de  cobertura  securitária  para  o  acidente  de
trânsito  advindo  da  embriaguez  do  segurado.
Entretanto, entende que no contrato de seguro de vida,
inexistente  a  má-fé  dele  ou  o  suicídio  no  prazo  de
carência,  a  indenização  securitária  deve  ser  paga  ao
beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

- Nos casos referentes aos seguros de vida, são vedadas
as exclusões de coberturas nas hipóteses de sinistros ou
acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado
em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas.

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

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por maioria, em dar provimento
parcial  do  apelo,  nos  termos do  voto  da  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças
Morais Guedes, acompanhando o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque e
vencido o  Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques).

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Verônica
Maria  Arruda  Pereira  de  Assis,  Ana  Carla  Arruda  Pereira  de  Assis,
Edmundo Arruda Pereira de Assis e Brenno Arruda Pereira de Assis contra
sentença (fls. 118/121) prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  que julgou improcedentes os pleitos autorais requeridos nos autos
da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face
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da Companhia de Seguros Aliança do Brasil.

Em suas razões  recursais,  às  fls.  125/139,  os apelantes
afirmam que os seguros contratados em 2002 e 2003 não traziam cláusula
excludente  de  ingestão  de  álcool,  além  de  destacarem  a  inexistência  de
prova de dolo do segurado. 

Afirmam,  ainda,  que  os  documentos  juntados  pela
seguradora não podem ser considerados como prova, já que se encontram
apócrifos  e  foram  unilateralmente  produzidos,  em  data  posterior  à
assinatura do seguro contratado.

Aduzem que, conforme cláusula contratual, em caso de
morte acidental, a indenização é devida de forma dobrada.

Contrarrazões às fls. 144/174, requerendo a manutenção
do decisum.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls.
198/199.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

Verônica  Maria  Arruda  Pereira  de  Assis,  Ana  Carla
Arruda  Pereira  de  Assis,  Edmundo  Arruda  Pereira  de  Assis  e  Brenno
Arruda Pereira de Assis afirmam serem beneficiários de seguro de vida do
Sr. Edmundo Pereira de Assis Neto, que faleceu no dia 31/12/2011, em um
acidente envolvendo o jet-ski dele e outra embarcação, levando-o a óbito por
afogamento.
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Sustentam  que  o  de  cujus,  no  dia  01/04/2002,  firmou
contrato de seguro de vida (apólice nº 093-00-13.018), com capital segurado
no valor de R$ 118.103,11 e, no ano seguinte, em 14/10/2003, celebrou com a
mesma  empresa  outro  seguro  de  vida  (apólice  nº  093-00-12.114),
estabelecendo como beneficiários sua esposa e filhos, sendo o capital fixado
no montante de R$ 32.501,62.

Ocorre  que,  ao  pleitearem  a  indenização  securitária,
tiveram o pedido negado pela seguradora, sob o argumento de que o exame
de  dosagem  alcoólica  da  vítima  apresentou  resultado  positivo,
caracterizando agravamento de risco, nos termos do art. 768 do CC.

Aduzem ser  devido  o  pagamento  da  indenização  em
razão da morte acidental do segurado e, por tal razão, ajuizaram a presente
demanda.

O  magistrado  a  quo julgou  improcedente  o  pedido
inicial.

Irresignados,  os apelantes  interpuseram  recurso
voluntário alegando que os seguros contratados em 2002 e 2003 não traziam
cláusula excludente de ingestão de álcool.

Sustentam, ainda, a  inexistência de prova de dolo e a
impossibilidade  de  serem  considerados  como  prova  os  documentos
produzidos pela seguradora.

Pois bem. 

O ponto  controvertido  do  presente  recurso  cinge-se  à
possibilidade  de  pagamento  de  uma  indenização  securitária  quando  o
segurado encontra-se sob o efeito de bebida alcoólica.

O Sr.  Edmundo Pereira de Assis Neto  (de cujus) firmou
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um contrato de seguro de vida com a empresa apelada e faleceu no ano de
2011, em razão de uma colisão entre a sua moto-aquática e uma lancha Day-
off.

Ocorre que,  de acordo com o inquérito de fls.  20/27 a
possível causa do acidente foi a imprudência da vítima ao navegar em alta
velocidade  e  ingerir  bebida  alcoólica  anteriormente  à  navegação,
descumprindo as normas de segurança. 

No  caso  em  debate,  o  relatório  técnico  do  setor  de
Análise Instrumental do Laboratório de Toxicologia Forense de João Pessoa
constatou a concentração de álcool etílico de 0,8 gramas por litro de sangue
no de cujus, o que caracteriza um estado de embriaguez.

No entanto, impende esclarecer que o Superior Tribunal
de Justiça já se pronunciou acerca do pagamento do seguro nos casos em
que envolve embriaguez do segurado.

Em recente  decisão,  a  Terceira  Turma do  Tribunal  da
Cidadania, ao julgar o REsp 1665701/RS, por unanimidade, decidiu que a
morte de um segurado em acidente de trânsito, ocasionado pelo seu estado
de embriaguez,  não afasta a obrigação da seguradora de pagar o capital
segurado aos beneficiários.

A decisão encontra-se assim ementada:

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO

JURISDICIONAL.  NÃO  OCORRÊNCIA.  SEGURO  DE  VIDA.

ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  CAUSA  DO  SINISTRO.

EMBRIAGUEZ  DO  SEGURADO.  MORTE  ACIDENTAL.

AGRAVAMENTO DO RISCO. DESCARACTERIZAÇÃO. DEVER

DE INDENIZAR DA SEGURADORA.  ESPÉCIE  SECURITÁRIA.

COBERTURA  AMPLA.  CLÁUSULA  DE  EXCLUSÃO.

ABUSIVIDADE.  SEGURO  DE  AUTOMÓVEL.  TRATAMENTO
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DIVERSO.  1.  Cinge-se  a  controvérsia  a  definir  se  é  devida

indenização securitária decorrente de contrato de seguro de vida

quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado

de embriaguez. 2. No contrato de seguro, em geral, conforme a sua

modalidade, é feita a enumeração dos riscos excluídos no lugar da

enumeração  dos  riscos  garantidos,  o  que  delimita  o  dever  de

indenizar da seguradora. 3. As diferentes espécies de seguros são

reguladas pelas cláusulas das respectivas apólices, que, para serem

idôneas, não devem contrariar disposições legais nem a finalidade

do contrato. 4. O ente segurador não pode ser obrigado a incluir na

cobertura securitária todos os riscos de uma mesma natureza, já

que  deve  possuir  liberdade  para  oferecer  diversos  produtos

oriundos de estudos técnicos, pois quanto maior a periculosidade

do risco, maior será o valor do prêmio. 5. É lícita, no contrato de

seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura

securitária  para  o  acidente  de  trânsito  (sinistro)  advindo  da

embriaguez do segurado que, alcoolizado, assumiu a direção do

veículo.  Configuração  do  agravamento  essencial  do  risco

contratado,  a  afastar  a  indenização  securitária.  Precedente  da

Terceira Turma.  6.  No contrato  de  seguro de  vida,  ocorrendo o

sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo

da  sonegação  de  informações  sobre  eventual  estado  de  saúde

precário.  Doenças  preexistentes.  Quando  do  preenchimento  do

questionário  de  risco)  ou  o  suicídio  no  prazo  de  carência,  a

indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a

cobertura neste ramo é ampla. 7. No seguro de vida, é vedada a

exclusão  de  cobertura  na  hipótese  de  sinistros  ou  acidentes

decorrentes  de  atos  praticados  pelo  segurado  em  estado  de

insanidade  mental,  de  alcoolismo  ou  sob  efeito  de  substâncias

tóxicas  (Carta  Circular  SUSEP/DETEC/GAB  nº  08/2007).  8.  As

cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro

de vida são mais raras, visto que não podem esvaziar a finalidade

do contrato, sendo da essência do seguro de vida um permanente

e contínuo agravamento do risco segurado. 9. Recurso especial não
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provido. (STJ;  REsp 1.665.701;  Proc.  2016/0309392-5;  RS;  Terceira

Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 31/05/2017)

O  relator  do  recurso,  o  Exmo.  Ministro  Villas  Bôas
Cueva, explicou que as diferentes espécies de seguros são reguladas pelas
cláusulas das respectivas apólices – que,  para serem idôneas,  não devem
contrariar  disposições  legais  nem a finalidade do contrato.  Ele  observou,
ainda, que no contrato de seguro de automóvel, é lícita a cláusula que prevê
a exclusão de cobertura para acidente de trânsito decorrente da embriaguez
do  segurado  que  assumiu  a  direção  do  veículo  alcoolizado,  pois  há  o
indevido agravamento do risco.

Lado outro, dispôs que no  contrato de seguro de vida,
cuja  cobertura é  naturalmente ampla,  “é  vedada  a  exclusão de  cobertura  de
acidentes  decorrentes  de  atos  do  segurado  em  estado  de  insanidade  mental,  de
alcoolismo ou sob efeito de substâncias tóxicas”.

Feito este registro, insta frisar que o dever de indenizar
no contrato de seguro de vida são mais raras, sendo da essência do seguro
de vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

Para o STJ, apesar de o segurado ter falecido em razão
de  acidente  provocado  pelo  seu  estado  de  embriaguez,  permanece  a
obrigação da seguradora de pagar o capital aos beneficiários, sendo abusiva
a previsão contratual em sentido contrário, conforme estabelecem os artigos
3º, parágrafo 2º, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Por todo o  arrazoado,  com a devida  vênia,  divirjo  do
Exmo.  Relator  e  voto  pelo  pagamento  da  indenização  securitária.
Entretanto, entendo que esse deve ocorrer na forma simples.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO  para condenar a seguradora ao
pagamento de R$ 150.604, 73, referente aos dois capitais segurados, devendo

Apelação Cível Nº 0113123-76.2012.815.2001 7



esse valor ser corrigido monetariamente pelo IGP-M a contar da data do
sinistro (morte do segurado – 31.12.2011) e acrescido de juros de mora de
1% ao mês, a partir da citação. Ante a preponderância de um dos pedidos,
condeno  a  empresa  ao  adimplemento  de  70%  das  custas  e  honorários
advocatícios, restando 30% sob a incumbência dos autores.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba no dia 25 de julho de
2017,  conforme  certidão  de  julgamento.  Participaram  do  julgamento,  o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque.  Presente  à  sessão,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa/PB, 28 de julho de 2017

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               R E L A T O R A  
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	É o relatório.

