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ESTIPULANTE –  ADESÃO DO EMPREGADO –  LAUDO
PERICIAL – INCAPACIDADE PARCIAL DECORRENTE DE
DOENÇA – AUSÊNCIA DE COBERTURA CONTRATUAL –
IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTENSÃO  À  MOLÉSTIA  DO
SEGURADO  –  REFORMA  DA  SENTENÇA  –
PROVIMENTO DO APELO.

Com  base  nos  arts.  757  e  seguintes  do  Código  Civil,  o
contrato de seguro é aquele em que o segurador se obriga
ao segurado ou seus beneficiários, mediante pagamento do
prêmio, a garantir seu interesse legítimo relativo a pessoa
ou coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos
futuros previstos no contrato1.

Com efeito, ainda que se trate de contrato de seguro de vida
em que o consumidor não tenha possibilidade persuadir a
seguradora  a  fim  de  que  as  cláusulas  contratuais  sejam
alteradas,  a  clareza  da  informação  referente  à  cobertura
contratual restringe a indenização às hipóteses previstas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade,  REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DAR
PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

1DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. pág 441. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
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Trata-se de Apelação Cível (fls. 99/108) interposta por Bradesco
Vida e Previdência S/A buscando reformar a sentença (fls.92/96) proferida
pelo Juízo  de Direito da  4ª Vara Cível da  Comarca de  Campina Grande que,
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Edmílson Ferreira de Oliveira,
julgou  parcialmente procedente o pedido exordial para conceder ao autor os
valores  previstos  para  perda  da  capacidade  parcial  da  atividade  laborativa
prevista na apólice 302003265(fl.09).

Condenou a promovida ao pagamento das custas processuais e
honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o
proveito econômico da causa.

Em suas razões recursais, a seguradora argui, preliminarmente, a
ilegitimidade ativa, em virtude da apólice anexada pelo promovente se referir a
pessoa diversa, demonstrando a ausência de relação jurídica entre os litigantes
na presente ação.

No  mérito,  afirma  que  inexiste  cobertura  para  a  perda  da
capacidade parcial laborativa, mas tão somente para os casos de morte, morte
acidental, invalidez permanente por acidente ou invalidez funcional permanente
total por doença, sendo demonstrado por meio do laudo pericial que inexiste
doença  ou  acidente  que  tenha  deixado  o  autor  totalmente  inválido  e
incapacitado, impedindo a condenação da seguradora.

Em seguida, assevera, subsidiariamente, que o valor do capital
segurado devido ao autor não pode superar o valor de R$ 24.240,00 (vinte e
quatro mil duzentos e quarenta reais), considerando o salário do autor. Por fim,
pugna pelo provimento do apelo e consequente julgamento de improcedência
da ação.

Regularmente  intimada,  o  Apelado  deixou  de  apresentar
contrarrazões ao recurso, conforme certidão exarada à fl. 185-v.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar e, no
mérito, pelo provimento do recurso, fls. 191/195.

VOTO

O caso dos autos retrata a pretensão de Edmílson Ferreira de
Oliveira em receber indenização de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
oriunda do contrato de seguro de vida em grupo firmado com Bradesco Vida e
Previdência em decorrência da perda total de sua capacidade laborativa.

Sentenciando,  o  magistrado  acolheu  parcialmente  a  pretensão
autoral, afirmando que embora o laudo pericial tenha afastado a ocorrência de
invalidez total e definitiva, restou certificada a incapacidade para atividades que
exijam esforço físico, sendo devida a indenização para este tipo de ocorrência,
apurável em liquidação de sentença.

                                                                    Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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De plano, afasto a alegação de ilegitimidade ativa arguida pela
Apelante, tendo em vista que os demonstrativos de pagamentos apresentados
pelo  autor/apelado  revelam  os  descontos  efetuados  em  benefício  do
pagamento do seguro de vida em grupo,  sendo anexado pelo autor o cartão
proposta referente a empregado diverso À fl. 09 apenas para demonstração da
relação jurídica dos funcionários da São Paulo Alpargatas S/A e a Bradesco
Vida e Previdência.

Assim, sem maiores delongas, afasto a preliminar de ilegitimidade
ativa.

Quanto ao mérito da contenda, entendo que a sentença deve ser
alterada para que seja julgada improcedente a ação.

Com base nos arts. 757 e seguintes do Código Civil, o contrato de
seguro  é  aquele  em  que  o  segurador  se  obriga  ao  segurado  ou  seus
beneficiários, mediante pagamento do prêmio, a garantir seu interesse legítimo
relativo a pessoa ou coisa e a indenizá-la de prejuízo decorrente de riscos
futuros previstos no contrato2.

Ressai dos autos a adesão do autor/apelado ao seguro em vida
em grupo,  contratado pela estipulante São Paulo Alpargatas S/A e Empresas
Afiliadas,  demonstrado  por  meio  dos  descontos  realizados  em  sua
remuneração  mensal  nos  demonstrativos  de  pagamentos  anexados  às  fls.
10/13.

Em tais situações, é razoável ponderar a incidência do Código de
Defesa  do  Consumidor  –  CDC3.  Esta  lei  visa  resguardar  o  consumidor  de
situação exagerada desvantagem, exatamente por coibir a inserção de cláusula
desvantajosa, notadamente nos contratos de Adesão.

Nas avenças  de adesão  as  cláusulas  são  elaboradas
unilateralmente  e  “[...] não  resultam  do  livre  debate  entre  as  partes,  mas

2DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. pág 441. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
3Art.  4º  A Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o  atendimento  das  necessidades  dos
consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria
da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes
princípios: […] III  - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da
proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os
princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e
equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; 

Art.  6º  São  direitos  básicos  do  consumidor:  […]  V  -  a  modificação  das  cláusulas  contratuais  que  estabeleçam
prestações  desproporcionais  ou  sua  revisão  em  razão  de  fatos  supervenientes  que  as  tornem  excessivamente
onerosas;

Art. 51. 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 eqüidade;
[...]
§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:
[...]
III  - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

                                                                    Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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provêm do fato de uma delas aceitar tacitamente as cláusulas e condições
previamente estabelecidas pela outra"4. 

O CDC não se omitiu quanto ao assunto, ao referendar:

“contrato de adesão é aquele cujas cláusulas tenham sido
aprovadas  pela  autoridade  competente  ou  estabelecidas
unilateralmente  pelo  fornecedor  de  produtos  ou  serviços,
sem  que  o  consumidor  possa  discutir  ou  modificar
substancialmente seu conteúdo." (artigo 54).

No que pertine à cobertura contratual, a apólice anexada às fls.
150/159  demonstra  que  os  riscos  cobertos  pela  proposta  são  restritos  aos
casos de: a)morte por causas naturais ou acidentais; b)morte exclusivamente
acidental,  cumulada com a primeira;  c)invalidez permanente por acidente; e
d)invalidez funcional permanente total por doença.

O laudo pericial anexado às fls. 79/82 concluiu que:

O promovente é portador de patologia congênita da coluna
lombar  (espondilolise  em  L5),  com  espondilolistese
secundária  em L5-S1,  grau I,  e  protrusões degenerativas
discais da coluna lombar. Nas crises de dores há limitação
temporária  para  o  trabalho,  mas  não  está  incapacitado e
pode  ser  reabilitado profissionalmente  em atividades  com
restrições para grandes esforços físicos. O quadro  clínico
não  caracteriza  incapacidade  total  definitiva  ou
invalidez. (Grifei).

Nesse cenário, observa-se que a debilidade do promovente não
encontra  albergada dentre as coberturas contratuais, tendo em vista que seu
quadro  clínico  é  de  incapacidade  parcial  decorrente  de  doença,  havendo
apenas a cobertura nos casos de invalidez total, conforme item “d” supracitado.

Com efeito, ainda que se trate de contrato de seguro de vida em
que o consumidor não tenha possibilidade persuadir a seguradora a fim de que
as cláusulas contratuais sejam alteradas, a clareza da informação referente à
cobertura contratual restringe a indenização às hipóteses previstas.

Logo, não  estando  caracterizada  a  ocorrência  de  riscos  com
cobertura da apólice, deve ser afastada a pretensão autoral, reformando-se a
sentença para julgamento de improcedência dos pleitos exordiais.

Em caso análogo,  assim se manifestou esta  Egrégia Corte  de
Justiça:

EMENTA:  APELAÇÃO.  COBRANÇA  C/C  INDENIZAÇÃO.
SEGURO  COLETIVO.  PROVA  PERICIAL  REALIZADA.

4 PEREIRA, Caio Mario de Silva. , Instituições de Direito Civil – Contratos, Vol. III, Forense.
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AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  INVALIDEZ
PERMANENTE  POR  ACIDENTE.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 1. "Ainda que o juiz não esteja adstrito
ao laudo pericial, não há razão para não utilizá-lo como base
na sentença se as partes não demonstram que ele esteja
inquinado de erro. Não se desincumbindo a parte autora da
prova de sua invalidez,  fato constitutivo do seu direito  de
receber o seguro pleiteado, deve ser julgado improcedente o
pleito  inicial"  (TJ/MG,  11.ª  Câmara  Cível,  AC
10194100056481001, Rel. Des. Alexandre Santiago, julgado
em  12/8/2015,  publicado  em  17/8/2015).  3.  Sentença
mantida. Recurso desprovido. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00029823620118150251,  4ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. ROMERO MARCELO DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 01-11-2016)

A jurisprudência pátria não destoa:

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
COBERTURA PARA INVALIDEZ TOTAL E PARCIAL POR
ACIDENTE E INVALIDEZ TOTAL POR DOENÇA. LAUDO
PERICIAL  QUE  CONFIRMA  A  INCAPACIDADE
PERMANENTE,  PORÉM  PARCIAL.  AUSÊNCIA  DE
COBERTURA  PARA  DOENÇA.  IMPOSSÍVEL  O
ENQUADRAMENTO TAMBÉM PARA ACIDENTE, POIS HÁ
EXPRESSA EXCLUSÃO CONTRATUAL PARA O SINISTRO
ALEGADO PELA AUTORAS RECURSO IMPROVIDO. Não
há previsão contratual para o sinistro alegado. Aposentada
por  incapacidade  laboral  parcial  e  permanente,  por
problemas  nos  membros  superiores,  em  decorrência  de
esforços repetitivos, a apólice contratada não contempla tal
hipótese. Para fazer jus ao recebimento de indenização por
invalidez funcional permanente por doença, a incapacidade
do segurado deve ser total, o que não se amoldaao caso. A
invalidez funcional  por acidente admite ser parcial,  mas a
situação pessoal da autora está expressamente excluída se
as  lesões  decorrem  do  âmbito  profissional  incluídas  aí
aquelas  provenientes  de  esforços  repetitivos  ou
microtraumas  cumulativos.  Pondere-se  que  não  foi
restringido  o  alcance  do  contrato,  mas  o  negócio  jurídico
deve  ser  interpretado  nos  exatos  limites  do  que
convencionaram  as  partes,  pois  em  função  disso  a
seguradora  calculou  o  prêmio.  (TJSP;  APL  1026164-
20.2016.8.26.0100;  Ac.  10647513;  São  Paulo;  Trigésima
Primeira Câmara de Direito  Privado;  Rel.  Des.  Adilson de
Araujo; Julg. 01/08/2017; DJESP 09/08/2017; Pág. 1898)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO  DA  AUTORA.  LESÕES  POR  ESFORÇOS
REPETITIVOS. PROVA PERICIAL ATESTANDO REDUÇÃO

                                                                    Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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PARCIAL DA CAPACIDADE LABORATIVA. APÓLICE COM
PREVISÃO  DE  COBERTURA  PARA  INVALIDEZ
FUNCIONAL  PERMANENTE  E  TOTAL.  APLICAÇÃO  DO
CÓDIGO  DE  DEFESA DO  CONSUMIDOR.  INCIDÊNCIA
QUE NÃO AFASTA A CLÁUSULA QUE LIMITA OS RISCOS
COBERTOS.  CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  O
ESTIPULANTE E A SEGURADORA. CLÁUSULA REDIGIDA
DE FORMA CLARA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  É  da  natureza  jurídica  do
contrato de seguro de vida em grupo que, por ser firmado
entre  o  estipulante  (pessoa  física  ou  jurídica)  e  a
seguradora,  mas  em  favor  de  terceiro  (beneficiário),  não
seja  possível  este  discutir  previamente  as  cláusulas
contratuais.  SEGURADA APOSENTADA POR  INVALIDEZ
PELO  INSS.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  NÃO  GERA
PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DA  INV  ALIDEZ.  SITUAÇÃO
QUE  NÃO  VINCULA A DECISÃO  AO  PAGAMENTO  DA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.  RESULTADO DA PERÍCIA
JUDICIAL,  REALIZADA  DEPOIS  DA  APOSENTAÇÃO,
ATESTANDO A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. "A
jurisprudência  deste  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento  no  sentido  de  que  a  concessão  de
aposentadoria pelo INSS não gera presunção absoluta de
prova  de  invalidez  para  o  deferimento  do  pagamento  de
indenização  securitária.  Incidência  da  Súmula  nº  83/STJ.
(AGRG  no  AG  1170848/MG,  Rel.  Ministra  Maria  Isabel
Gallotti,  Quarta  Turma,  j.  Em  22/9/2015,  DJe  1/10/2015).
[...]SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.
(TJSC;  AC  0008710-06.2012.8.24.0079;  Videira;  Segunda
Câmara  de  Direito  Civil;  Rel.  Des.  João  Batista  Góes
Ulysséa; DJSC 27/07/2017; Pag. 109)

Por  tais  considerações,  rejeito  a  preliminar  de  ilegitimidade
ativa e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar a sentença e julgar
improcedente o pleito exordial, em sintonia com o Parecer Ministerial.

Condeno  o  autor  ao  pagamento  das  custas,  despesas
processuais e aos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §2º do CPC/15,
fazendo  a  ressalva  quanto  à  exigibilidade  da  exação,  por  ser  a  parte
beneficiária da justiça gratuita, conforme o art. 98,§3º do CPC/15 (fl. 59). 

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  Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

                                                                    Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G5
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