
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0126859-64.2012.815.2001
ORIGEM: Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Maria Dalva Gomes de Sales (Adv. Rodrigo Barreto Benfica OAB/PB 16.721)
APELADA: Bradesco Vida e Previdência S.A. (Adv. Wilson S. Belchior OAB/PB 17.314-A)

APELO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E ABALO MORAL.
CONTRATO  COLETIVO.  SEGURO  CONTRA  ACIDENTES
PESSOAIS.  COBERTURA  DE  INVALIDEZ  FUNCIONAL
PERMANENTE  E  TOTAL  POR  DOENÇA  –  IFPTD,  QUE
PRESSUPÕE PLENA INCAPACIDADE DE VIDA AUTÔNOMA.
SUPOSTO SINISTRO. TENDINITE DE QUERVAIN. PATOLOGIA
NÃO  ABRANGIDA  NA  AVENÇA.  INCAPACIDADE  PARCIAL
QUE  NÃO  SE  SUBSUME  À  PROTEÇÃO  CONTRATUAL.
JURISPRUDÊNCIA. DECISUM MANTIDO. DESPROVIMENTO.

- Nos Seguros contra Acidentes Pessoais voltados à cobertura de
Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, à luz da
Jurisprudência do Colendo STJ, “[...] a garantia do pagamento da
indenização  é  no  caso  de  invalidez  consequente  de  doença  que
cause  a  perda da  existência  independente  do  segurado,  ocorrida
quando  o  quadro  clínico  incapacitante  inviabilizar  de  forma
irreversível  o  pleno  exercício  das  relações  autonômicas  do
segurado” (AgRg AREsp 589.599/RS, Rel. Min. RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, T3, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016).

-  Nesse  caso,  não  se  vislumbra  a  abrangência  da  patologia  que
acometeu  a  parte  autora,  qual  seja  a  Tendinite  de  Quervain,  na
condição de sinistro acobertado pelo plano securitário coletivo em
discussão. Mormente porque, em tendo a condição médica avaliada
importado, tão somente, a incapacidade parcial da promovente, nos
termos  do  laudo  pericial  examinado,  sem  prejuízo  integral  ao
desempenho das funções já  exercidas pela  mesma,  não estaria  a
conjuntura  enquadrada  no  substrato  da  Invalidez  Funcional
Permanente  Total  por  Doença  –  IFPD,  nos  termos  referendados
pela Corte Superior e consignados nos regulamentos da SUSEP.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como



partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  por
unanimidade,  negar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 257.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Maria Dalva Gomes de
Sales contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital,
nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais promovida pela parte apelante
em face de Bradesco Vida e Previdência S.A., pessoa jurídica ora recorrida.

Na sentença, o magistrado  a quo,  José Célio de Lacerda Sá, julgou
improcedente a lide, aduzindo que “a situação narrada na inicial em cotejo com o que dispõe
a […] norma, confirma a tese de que a cobertura 'Invalidez Funcional Permanente Total por
Doença – IFPTD' não guarda relação com a atividade laboral do segurado, restringindo-se à
hipótese de eventual existência invalidez funcional, diferentemente da cobertura por 'Invalidez
profissional ou laboral', conforme precedente do STJ”.

Inconformada com o provimento em apreço, a autora ofertou suas
razões recursais, pugnando pela reforma do decisum, argumentando, em apertada síntese,
o  salutar  reconhecimento  da  cobertura  contratual  em  seu  favor,  tendo  em  conta  sua
incapacidade laborativa, nos termos do laudo técnico e dos demais documentos juntados.

Em seguida, intimado, o polo apelado apresentou as contrarrazões,
manifestando-se pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão, o
que fizera ao rebater cada uma das razões recursais ventiladas pela parte ex adversa.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em desate,
cumpre adiantar que o recurso apelatório não merece qualquer provimento, porquanto a
sentença  guerreada  se  apresenta  irretocável  e  isenta  de  vícios,  estando,  inclusive,  em
consonância com a mais recente e abalizada Jurisprudência pátria, notadamente do STJ.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia ora
devolvida ao crivo desta instância transita em redor do suposto direito da autora,  por
ocasião de contrato coletivo de seguro contra acidentes pessoais, avençado na modalidade



de cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença – IFPD, a indenização
por invalidez oriunda de patologia denominada Tendinite de Quervain (CID10 – M65.4).

À luz desse referido substrato, bem assim da apreciação do conjunto
probante,  exsurge,  à  evidência,  a  adequação da sentença.  Sobretudo porque,  mesmo a
despeito da verificação, por meio do laudo técnico de fls. 20/32, da incapacidade parcial da
promovente para o exercício das funções desempenhadas pela insurgente,  tal  condição
médica não se revela apta a legitimar o acionamento da cobertura securitária ora discutida,
notadamente porque a natureza do contrato em discussão apenas abrange circunstâncias
capazes de ocasionar a perda da existência independente do segurado e, ainda, do pleno
exercício de suas relações autonômicas, o que não se confunde, sem dúvida, com a mera
redução da capacidade para as atividades habitualmente exercidas, vislumbrada in casu.

Corroborando tal raciocínio, revela-se importante destacar que, por
intermédio de Circular exarada pela SUSEP (de n. 305/05), o ente regulador dos contratos
securitários se encarregou de estabelecer nítida distinção entre as coberturas por Invalidez
Laborativa Permanente Total por Doença (ILPD) e por Invalidez Funcional Permanente
Total por Doença (IFPD), estabelecendo, pois, a respeito dessa última, o seguinte:

Art. 17. Garante o pagamento de indenização em caso de invalidez
funcional permanente total,  conseqüente de doença,  que cause a
perda da existência independente do segurado.

§  1º  Para  todos  os  efeitos  desta  norma  é  considerada  perda  da
existência  independente  do  segurado  a  ocorrência  de  quadro
clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno
exercício  das  relações  autonômicas  do  segurado,  comprovado na
forma definida nas condições gerais e/ou especiais do seguro.

§  2º  Consideram-se  também  como  total  e  permanentemente
inválidos,  para  efeitos  da  cobertura  de  que  trata  este  artigo,  os
segurados  portadores  de  doença  em  fase  terminal  atestada  por
profissional legalmente habilitado.

Com efeito, emerge da norma supra que, ao ter o contrato em análise
limitado seus sinistros à condição de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença –
IFPD, seriam causas viáveis de deferimento de indenização securitária, exclusivamente, as
situações capazes de gerar ao segurado a perda de sua autonomia ou de sua existência
independente,  bem ainda  o  acometimento  de  doenças  terminais,  dentre  o  que não  se
enquadra a patologia nominada Tendinite de Quervain, a qual, nas linhas da conclusão do
perito, apenas fora conducente a uma incapacidade laboral parcial, na ordem de 12,5%.

Referendando toda a inteligência acima perfilhada, emana a própria
Jurisprudência pátria, precisamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, na esteira do
que denota a emblemática ementa de julgamento da Corte Superior, abaixo transcrita:



AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO COM ADICIONAL DE COBERTURA
POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA
-  IFPD.  SÍNDROME  VESTIBULAR  PERIFÉRICA  CRÔNICA.
INCAPACIDADE  PERMANENTE  PARA  A  PROFISSÃO.
DESEMPENHO  DE  ATIVIDADES  LABORAIS.  DEFINIÇÃO  DA
APÓLICE: INVALIDEZ FUNCIONAL. ATIVIDADES AUTONÔMICAS
DA VIDA DIÁRIA.  PRESERVAÇÃO.  INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
INDEVIDA. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o
tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese,
apenas  não no sentido pretendido pela  parte.  2.  A Circular  SUSEP nº
302/2005 vedou o oferecimento da cobertura de Invalidez Permanente por
Doença (IPD), em que o pagamento da indenização estava condicionado à
impossibilidade  do  exercício,  pelo  segurado,  de  toda  e  qualquer
atividade laborativa, pois era difícil a sua caracterização ante a falta de
especificação e de transparência quanto ao conceito de "invalidez" nas
apólices, havendo também confusão entre o seguro privado e o seguro
social, o que gerou grande número de disputas judiciais. Em substituição,
foram  criadas  duas  novas  espécies  de  cobertura  para  a  invalidez  por
doença:  Invalidez  Laborativa  Permanente  Total  por  Doença  (ILPD  ou
IPD-L)  e  Invalidez  Funcional  Permanente  Total  por  Doença  (IFPD ou
IPD-F). 3. Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a
garantia  do  pagamento  da  indenização  é  no  caso  de  invalidez
consequente de doença que cause a perda da existência independente do
segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de
forma  irreversível  o  pleno  exercício  das  relações  autonômicas  do
segurado. Já na cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por
Doença (ILPD), há a garantia do pagamento de indenização em caso de
invalidez laborativa permanente total, consequente de doença para a qual
não  se  pode  esperar  recuperação  ou  reabilitação  com  os  recursos
terapêuticos disponíveis no momento de sua constatação, para a atividade
laborativa principal do segurado. Logo, a garantia de invalidez funcional
não tem nenhuma vinculação com a invalidez profissional. 4. Embora a
cobertura IFPD (invalidez funcional) seja mais restritiva que a cobertura
ILPD (invalidez profissional ou laboral), não há falar em sua abusividade
ou ilegalidade, tampouco em ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e
da equidade, não se constatando também nenhuma vantagem exagerada
da  seguradora  em  detrimento  do  consumidor.  De  qualquer  modo,  a
seguradora  deve  sempre  esclarecer  previamente  o  consumidor  e  o
estipulante (seguro em grupo) sobre os produtos que oferece e existem no
mercado,  prestando informações claras a respeito do tipo de cobertura
contratada e as suas consequências, de modo a não induzi-los em erro. 5.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  AREsp  589.599/RS,  Rel.  Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, T3, 01/03/2016, DJe 07/03/2016).



Desta feita, não se evidenciando a ocorrência, in concreto, de qualquer
causa abrangida pelo seguro coletivo contra acidentes pessoais aderido pela parte autora,
tampouco de vício à boa-fé contratual, esse sequer aventado no feito, julgo imperiosa a
manutenção da sentença. Portanto, nego provimento ao recurso apelatório interposto.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao recurso,
nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o Exmo.
Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


