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APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  TÍTULO
EXECUTIVO  EXTRAJUDICIAL.
ADIMPLEMENTO  PARCIAL  DA
INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  CÔNJUGE
MEEIRA QUE POSSUI DIREITO À METADE DA
COMPENSAÇÃO. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL
RESTRITIVA  DE  DIFÍCIL  COMPREENSÃO.
DESVANTAGEM  EXAGERADA  DO
CONSUMIDOR.  IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS  DA  BOA-FÉ  E  LEALDADE
CONTRATUAL.  EXEGESE DO INCISO IV,  DO
ART.  51  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  PRECEDENTES  DAS  CORTES
PÁTRIAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  DAS  SÚPLICAS
APELATÓRIA E ADESIVA.

- Para a validade das disposições limitativas, além de
previsão  expressa,  as  mesmas  dependem  da
observância  de  todas  as  normas  que  regem  as
vinculações contratuais, especificamente, as relações de
consumo, o que não ocorreu no presente caso.

 “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; (Código de Defesa do Consumidor)
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-  “APELAÇÕES  CÍVEIS  -  SEGURO  DE  VIDA  -
FALECIMENTO DO SEGURADO, POR DOENÇA - VENDA
CASADA  DE  SEGURO  COM  CONTRATO  DE  CRÉDITO  -
CLÁUSULA CONTRATUAL DE CARÊNCIA QUE SE REVELA
ABUSIVA, POR SER CONTRÁRIA À BOA-FÉ E À LEALDADE
CONTRATUAL  -  DESCUMPRIMENTO  DO  DEVER  DE
INFORMAÇÃO  PELA  SEGURADORA  -  CONTRATO  DE
ADESÃO  -  CONTRATAÇÃO  FEITA  UNICAMENTE  POR
TELEFONE, SEM QUE O SEGURADO TIVESSE CONTATO
COM  QUALQUER  DOCUMENTO  REFERENTE  AO
CONTRATO  ANTES  DE  FIRMAR  O  SEGURO  -
INDENIZAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.-  A  cláusula  contratual  que  estabelece  prazo  de
carência, não levada ao conhecimento do consumidor, antes da
contratação, deve ser considerada abusiva, por ferir o direito à
informação  e  por  esvaziar  parte  da  própria  cobertura
securitária, provocando desequilíbrio contratual e onerosidade
excessiva.” (TJPR -  9ª  C.Cível  -  AC -  1611543-0 -  Rebouças  -   Rel.:
Francisco Luiz Macedo Junior - Unânime -  J. 07.12.2017)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade  de  votos,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO  E  A  SÚPLICA
ADESIVA.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.119/134)  interposta  pela  Itaú  Seguros  S/A  e
Recurso Adesivo manejado por  Adelaide Pereira Henrique de Almeida, contra a sentença (fls.
112/117) prolatada pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Capital que, nos autos dos EMBARGOS À
EXECUÇÃO, julgou-os parcialmente procedentes, reduzindo o  quantum residual da indenização
para o valor de R$ 45.898,01 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavo).

Inconformada, a seguradora interpôs apelo, asseverando que procedeu com exatidão
ao pagamento realizado à exequente, consistindo na quota parte de 50% (cinquenta por cento) do
capital segurado, respeitando os limitadores previstos nas cláusulas 7.2 e 7.5 do contrato.

Ademais,  suscita  error  in  judicando  na  decisão  combatida,  considerando  a
impossibilidade  de  declaração  de  nulidade  de  ofício  de  disposições  contratuais,  nos  termos  da
Súmula nº 381, do Superior Tribunal de Justiça, quando o magistrado reconheceu a abusividade do
item 7.5 da avença sem que a apelada tenha postulado a declaração de nulidade.

Por conseguinte, informa que a modalidade contratada é de seguro de vida coletivo,
no  qual  é  fixado  um  capital  global,  sendo  este  um valor  determinado  para  todo  o  grupo  de
segurados, devendo ser respeitada  a fórmula de cálculo prevista no pacto.
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Outrossim, pugna pela redistribuição do ônus sucumbencial, haja vista ter decaído
em parte mínima dos pedidos, devendo a suplicada arcar com a obrigação, bem como requer a
adoção da SELIC como índice de correção monetária e juros ou, subsidiariamente, a incidência do
INPC na compensação. 

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso  para  julgar  procedente  os  embargos,
reconhecendo  a  legitimidade  do  adimplemento  efetuado  pela  seguradora  ou  o  abatimento  da
franquia em 20% (vinte por cento), com o pronunciamento expresso sobre os dispositivos legais
invocados a fim de prequestionar a matéria discutida. 

Recurso adesivo interposto (fls. 142/152), sustentando que a quantia total devida pela
empresa de seguros é de R$ 337.905,58 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e cinco reais e
cinquenta e oito centavos), informando que apenas metade desse valor foi adimplido.

Além disso, requer a condenação exclusiva da executada no pagamento da verba
sucumbencial, pleiteando, ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões ao apelo apresentadas (fls. 153/162).

Contraminuta à súplica acessória (fls. 194/202)

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o caso de
ofertar parecer,  em virtude da ausência de interesse público na demanda, conforme cota de fls.
142/143.

É o relatório.

VOTO

Ab  initio,  ressalto  que  as  irresignações  interpostas  se  entrelaçam
intrinsecamente, assim, por uma questão de lógica processual, analisarei-as em conjunto.

Ademais, registre-se que a sentença foi julgada e a apelação interposta ainda sob a
égide do CPC/73, aplicando-se, desta forma, a regra do art. 14 do CPC/2015, in verbis:

“Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada.” (g.n.).

Ainda sobre o tema, vale transcrever o Enunciado Administrativo nº 02 do STJ:

“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.”
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Pois bem.

Trata-se  de  “Ação  de  Execução  de  Título  Extrajudicial” ajuizada  por  Adelaide
Pereira Henrique de Almeida, afirmando existir um débito de R$ 677.116,98 (seiscentos e setenta
e sete mil,  cento e dezesseis reais  e noventa e oito centavos),  em razão de inadimplemento de
obrigação prevista em apólice de seguro de vida.

A empresa  executada,  por  sua vez,  opôs os  presentes  embargos,  aduzindo que o
pagamento  da indenização securitária  ocorreu respeitando o Capital  Básico Global e Individual
Segurado e demais condições gerais do seguro.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença (fls. 112/117), prolatada pela juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter
abordado com maestria o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Nesse passo, não havendo na apólice disposição expressa acerca dos
beneficiários, o pagamento do seguro deverá ser feito com base no art.
792 do Código Civil.  Ademais,  restou provado (fls.  11) que a autora
assinou uma declaração de herdeiros atestando a existência de mais 05
(cinco) herdeiros, na condição de filhos do falecido. Portanto, faz jus a
autora a metade do seguro devido aos beneficiários.
Analisando a apólice de seguro (fls.  15) do processo de execução em
apenso, verifica-se a existência das seguintes informações:
* Capital Básico Global Segurado: R$ 322.276,20.
* Capital Básico Individual: R$ 107.425,40.
* Capital Individual Sócio: Quatro vezes maior que o Capital Individual
dos empregados.
As  informações  acima  mencionadas  são  claras  o  suficiente  para
demonstrar que o Capital Individual dos Sócios será igual a quatro vezes
o valor do Capital Individual dos empregados. Neste sentido, seria igual
a 04 (quatro) multiplicado por R$ 107.425,40, que resulta no valor de R$
429.701,60  (quatrocentos  e  vinte  e  nove  mil  setecentos  e  um reais  e
sessenta centavos).
Ressalte-se  que  a  apólice  de  seguro  condicionou  o  valor  do  Capital
Individual à condição de sócio, o que restou demonstrado nos presentes
autos, de acordo com o Contrato Social de fls. 35, no qual figura o sócio
SILVIO  HENRIQUE  DE  ALMEIDA  FILHO,  na  qualidade  de
administrador.
Na ótica deste juízo as informações dispostas na apólice são bastante
claras, o que não acontece com a cláusula nº 7.5 do referido contrato de
seguro  (fls.  24),  o  que  dificulta  sobremaneira  o  entendimento  de
qualquer leitor.
A tese da empresa promovida de que se deve aplicar o outro limitador
previsto na cláusula 7.5 das Condições Gerais do Seguro não merece
prosperar, uma vez que sendo a cláusula abusiva e que traduza total
desvantagem para o consumidor e em se tratando a presente relação de
uma relação de consumo, esta cláusula deve ser considerada nula, em
vista da sua abusividade acentuada.
(…)
Dessa forma, considerando o valor devido aos beneficiários como sendo
04  vezes  o  valor  de  R$  107.425,40  (Capital  Básico  Individual),  que
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resulta em R$ 429.701,60 (quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e
um reais  e  sessenta centavos),  possui  direito  à promovente  a metade
desse valor, ou seja, R$ 214.850,80 (duzentos e quatorze mil, oitocentos
e cinquenta reais e oitenta centavos).  Observe-se que a seguradora já
pagou à autora o valor de R$ 168,952,79 (cento e sessenta e oito mil,
novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), motivo
pelo qual é devido à requerente a diferença desse valor (R$ 45.898,01)
devidamente corrigido. (fls. 114/116).

Pois bem.

Infere-se  que  no  caso  ora  discutido,  a  magistrada  de  base  aferiu  o  valor  a  ser
adimplido pela seguradora, mediante cálculo aritmético, multiplicando o Capital Básico individual
do empregado por 04 (quatro), chegando ao montante de   R$ 429.701,60 (quatrocentos e vinte e
nove mil, setecentos e um reais e sessenta centavos), concernente ao Capital Básico Individual dos
Sócios, respeitando as disposições expressas da avença acostada às fls. 45.

Desse modo, é cediço que a apelada, esposa do falecido, possui direito à metade do
capital  segurado,  correspondente  à  importância de  R$  214.850,80  (duzentos  e  quatorze  mil,
oitocentos e cinquenta reais e oitenta centavos).

Dito  isso,  a  Itaú  Seguros  se  insurge  contra  o  reconhecimento,  de  ofício,  da
abusividade do item 7.5 do contrato, que limita o Capital Básico Individual “à quantia, em reais,
correspondente  ao  resultado  da  multiplicação  de  750  (setecentos  e  cinquenta)  pelo  índice
cumulado do IGPM verificado no segundo mês anterior ao início de vigência da apólice ou da sua
renovação.”

Contudo,  sabe-se  que  no  contrato  de  adesão  as  disposições  abusivas  são  mais
suscetíveis, pois o conteúdo é formulado por apenas uma das partes, o fornecedor de produtos e
serviços, propiciando, assim, o surgimento de premissas manifestamente vantajosas para o produtor
e desvantajosas para o consumidor, ocasionado um desequilíbrio excessivo entre as partes. 

Tais imposições não são proibidas pelo ordenamento jurídico e nem poderiam ser,
posto que a seguradora não pode ser obrigada a assumir risco maior do que aquele que poderia
suportar.

Aliás, se fosse vedada a inserção de preceitos limitadores, sequer se poderia falar em
contrato, pois é de sua própria natureza prever direitos e deveres para ambas as partes.

Com efeito, para a validade das cláusulas limitativas, além de previsão expressa, as
mesmas  dependem  da  observância  de  todas  as  normas  que  regem  as  relações  contratuais,
especificamente, as de consumo, o que não ocorreu no presente caso.

Assim,  embora  as  cláusulas  restritivas  nasçam,  aparentemente,  em conformidade
com o ordenamento jurídico, podem tornar-se arbitrárias conforme delas faça uso o fornecedor, no
exercício do direito que as mesmas consagram, especialmente quando houver ofensa à boa-fé e à
lealdade contratual.

Des. José Ricardo Porto
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Desse modo, para que tais preceitos sejam consideradas válidos, o Código de Defesa
do Consumidor exige que sejam redigidas de forma clara e destacada, de modo a possibilitar uma
fácil compreensão. 

Outrossim,  infere-se  que  a  Súmula  nº  381  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  é
suficientemente clara ao vedar o reconhecimento, de ofício, da abusividade apenas nos contratos
bancários, diferentemente do caso tratado nos presentes autos.

Com efeito, entendo que a magistrada de base agiu acertadamente ao desconsiderar o
item 7.5 da avença ora discutida, porquanto sua redação é imprecisa e de difícil compreensão, vindo
de encontro ao dever do fornecedor em prestar informação adequada, conforme preceitua o inciso
III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 6º (omissis)
(...)
“III  -  a  informação adequada e clara sobre os  diferentes  produtos  e
serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os
riscos que apresentem;” - (Código de Defesa do Consumidor) 

Como visto, a existência de uma cláusula contratual restritiva confusa e eivada de
clareza, conduz à convicção de que a Itaú Seguros não agiu com lealdade contratual, infringindo o
inciso IV, do art. 51 do CDC:

“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; (Código  de  Defesa  do
Consumidor)

Dito isto, entendo que o segurado, no momento em que formalizou a proposta de
seguro,  deveria  ter  sido  amplamente  informado  sobre  a  existência  e  abrangência  de  cláusula
limitadora  da indenização securitária,  para que pudesse avaliar  a  viabilidade  e conveniência  da
contratação do seguro.

Nesse prisma, colaciono decisões dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES  CÍVEIS  -  SEGURO  DE  VIDA  -  FALECIMENTO  DO
SEGURADO, POR DOENÇA - VENDA CASADA DE SEGURO COM
CONTRATO  DE  CRÉDITO  -  CLÁUSULA  CONTRATUAL  DE
CARÊNCIA  QUE  SE  REVELA  ABUSIVA,  POR  SER  CONTRÁRIA  À
BOA-FÉ E À LEALDADE CONTRATUAL - DESCUMPRIMENTO DO
DEVER DE INFORMAÇÃO PELA SEGURADORA - CONTRATO DE
ADESÃO - CONTRATAÇÃO FEITA UNICAMENTE POR TELEFONE,
SEM  QUE  O  SEGURADO  TIVESSE  CONTATO  COM  QUALQUER
DOCUMENTO REFERENTE AO CONTRATO ANTES DE FIRMAR O
SEGURO  -  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  -  RECURSO  CONHECIDO  E
NÃO  PROVIDO.-  A  cláusula  contratual  que  estabelece  prazo  de
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carência,  não  levada  ao  conhecimento  do  consumidor,  antes  da
contratação,  deve  ser  considerada  abusiva,  por  ferir  o  direito  à
informação  e  por  esvaziar  parte  da  própria  cobertura  securitária,
provocando desequilíbrio contratual e onerosidade excessiva.” (TJPR - 9ª
C.Cível - AC - 1611543-0 - Rebouças -  Rel.: Francisco Luiz Macedo Junior -
Unânime -  J. 07.12.2017)

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - PRAZO DE
ENTREGA  DAS  CHAVES  -  LUCROS  CESSANTES,  TAXA  DE
EVOLUÇÃO DE OBRA E DANOS MORAIS - Abusividade das cláusulas
quinta do contrato e da parte final do item "5" do quadro-resumo, que
estão redigidas de forma ambígua, de difícil compreensão pelo leigo,
impedindo correta assimilação do lapso temporal  para conclusão da
obra  -  Ocorrência  de  dúvida,  já  que  o  contrato  prevê  dois  prazos
diferentes  para  entrega  da  obra  -  Interpretação  das  condições  do
contrato  que  deve  ser  de  forma  mais  favorável  ao  consumidor -
Abusiva, ademais, a estipulação de prazo de entrega da obra a partir da
data  de  assinatura  do  contrato  de  financiamento  pelo  comprador  -
Prevalência da data estimada para entrega do bem, contada a tolerância
de 180 dias - Atraso verificado - Não comprovação de caso fortuito ou
força maior - Lucros cessantes pela não fruição do imóvel,  devidos a
partir do término de tolerância até a data efetiva da entrega das chaves,
corretamente  fixado  na  sentença  em  0,5%  sobre  o  valor  contratual
atualizado do  imóvel  -  Pretensão do  autor  de  restituição da  taxa  de
evolução da obra (ou juros de obra) paga à Caixa Econômica Federal -
Previsão contratual - Ausência de ilegalidade na cobrança, que só pode
ocorrer durante a construção e até o prazo previsto para a entrega da
obra  -  Precedentes  jurisprudenciais  -  O  fato  de  tal  verba  ter  sido
creditada à CEF não elide o dever da construtora na eventual restituição
em favor do adquirente - Danos morais configurados, não só pelo fato de
o atraso ter frustrado a expectativa do autor no uso do imóvel, mas pela
negativação indevida  de  seu  nome  por  débitos  que  não eram de  sua
responsabilidade - Indenização fixada em R$ 10.000,00, que se mostra
adequada ao caso - Sentença mantida - Honorários recursais devidos -
RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP 10136719320148260451 SP 1013671-
93.2014.8.26.0451, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 26/09/2017, 9ª
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2017) (Grifo nosso)

Diante  do  exposto,  concordo  com a  linha  de  pensamento  expresso  na  sentença,
porquanto a limitação prevista no item 7.5 da avença promove grande desvantagem ao consumidor.

Dessa  forma,  afastando  a  restrição  imposta  no  mencionado  dispositivo,  que
delimitava a quantia a ser paga ao resultado da multiplicação de 750 (setecentos e cinquenta) pelo
índice acumulado do IGPM, correto se mostra o cômputo multiplicando o Capital Básico Individual
do empregado por 04 (quatro).

Assim,  tendo  em  vista  que  o  valor  total  da  indenização  é  de  R$  429.701,60
(quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e um reais e sessenta centavos), conforme expressa
disposição  contratual,  considero  que  a  exequente  possui  direito  à  metade  desse  montante,
perfazendo a importância de R$ 214.850,80 (duzentos e quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais e
oitenta centavos).
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Desse modo, diante do adimplemento da cifra de R$ 168.952,79 (cento e sessenta e
oito reais, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove reais), correta se mostra a quantia
auferida no juízo de primeiro grau, devendo a seguradora adimplir com o valor residual no importe
de R$ 45.898,01 (quarenta e cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e um centavo).

Por derradeiro,  com o resultado da celeuma jurídica,  em que ambos  os litigantes
foram vencidos em parte, mantenho a sucumbência recíproca, respeitando a gratuidade judiciária
outrora deferida à exequente (fls. 49 do Processo em apenso).

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  SÚPLICA  APELATÓRIA  E  AO
RECURSO ADESIVO, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

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

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti  Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J12/R02
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