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APELAÇÃO  CÍVEL.  SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO  -
PRESTAMISTA.  MILITAR.  FATO  GERADOR  DA
INVALIDEZ  (ACIDENTE)  OCORRIDO  ANTES  DA
ADESÃO  DO  SEGURADO.  RISCO  EXCLUÍDO  DA
APÓLICE.  OBRIGATORIEDADE  DE  INTERPRETAÇÃO
RESTRITIVA  DAS  CLÁUSULAS  DO  CONTRATO
SECURITÁRIO.  ENTENDIMENTO  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  “Deve respeito  ao princípio da restritividade da interpretação
das cláusulas do contrato securitário (art. 757 do CC/02)” (STJ -
AgInt  no  REsp  1111823/SC,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017)

                       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, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Francisco  Chagas  de  Souza  Cavalcante  ajuizou  Ação  Ordinária  de  Pagar  c/c
Cobrança  em face  da  Mapfre  Affinity  Seguradora S/A.,  objetivando a  quitação do seu  saldo
devedor no Consórcio gerido pela Fundação Habitacional do Exército, Grupo nº 009031, cota nº
0144-00, Contrato nº 26383, acrescido da taxa de administração e fundo de reserva, a contar do dia
01/08/2011, em virtude de sinistro que o incapacitou definitivamente para o serviço do Exército,
bem ainda pugnando pelo recebimento, em dobro, de todos os valores pagos após a mencionada
data. 

Narra que adquiriu o consórcio especial para militares em 14/01/2010, passando a
pagar de forma casada o Seguro Prestamista garantido pela promovida, o qual possui cobertura para
invalidez total por acidente, vinculada a atividade militar.
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Continuando, aduz que fora contemplado, através de lance, em 22/02/2011, sendo-
lhe  disponibilizado o  valor  de  R$ 65.054,46 (sessenta  e  cinco mil,  cinquenta  e  quatro  reais  e
quarenta e seis centavos), para a aquisição do imóvel.

Afirma  que  em  22/02/2011  fora  periciado  pelo  órgão  Médico  Oficial  Militar  e
julgado incapaz definitivamente para o exército, em decorrência de acidente em serviço,  sendo,
portanto, inapto para o exercício de seu labor habitual, tendo sido reformado em 26/12/2011, por ser
portador de Gonartrose (artrose do joelho), M17/CID-10.

Alega, ainda, o demandante que, ao requerer a prestação securitária, a promovida,
através  da  estipulante,  negou-lhe,  argumentando  que  a  lesão  que  o  acometeu  não  consta  na
cobertura da apólice do seguro do consórcio.

Na sentença (fls.149/154), a Magistrada julgou procedente o pedido, condenando a
seguradora ao pagamento do saldo devedor do consórcio,  acrescido de taxa de administração e
fundo de reserva, bem como na restituição das parcelas pagas a partir do dia 26/12/2011, com juros
de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, tudo de forma simples. 

Irresignada, a Seguradora apelou (fls. 158/169), sustentando que a decisão primeva
fora fundamentada em prova unilateral, ofendendo os princípios da ampla defesa e do contraditório,
porquanto desconsiderou a perícia judicial realizada.

Defende que a citada avaliação não considerou o apelado inválido permanentemente
para o trabalho, bem ainda que a incapacidade constatada foi apenas parcial, razão pela qual o autor
não possui direito ao seguro pretendido, uma vez que a apólice contratada só prevê cobertura para
invalidez funcional permanente total por acidente. 

 Suscita, ainda, que o próprio parecer técnico emitido pelo exército noticia não ser o
requerente inválido.

 
Argui, também, que as Condições Gerais do Seguro dispõem as hipóteses contratuais

expressas  de  invalidez  permanente  total  por  acidente,  consoante  se  colhe  das  fls.  27/39,  item
3.1.3.2,  devendo  ser  respeitado  o  princípio  da  interpretação  restritiva  dos  contratos  de  seguro.
Outrossim, defende a impossibilidade de vinculação do contrato de seguro à reforma concedida pelo
exército.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para modificar integralmente o decisum
a quo.

Contrarrazões ofertadas – fls.178/181.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da preliminar
suscitada, contudo não se pronunciou quanto ao mérito da demanda, informando inexistir interesse
público a ensejar a sua manifestação – fls.188/191.

Remetidos os autos ao Núcleo de Conciliação – fls.193.

Às fls.198, consta termo de sessão informando a ausência das partes para fins de
conciliação.
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É o relatório.

VOTO

Inicialmente, registro que assiste razão à recorrente.

Na espécie, cinge-se a controvérsia em perquirir acerca da possibilidade de o autor
receber  indenização vinculada à apólice do seguro prestamista,  consubstanciada na quitação do
consórcio para aquisição de imóvel adquirido pelo demandante, por ter sido considerado incapaz
definitivamente para o serviço do exército, em decorrência de acidente em serviço.

Pois bem.

Compulsando  detidamente  os  autos,  especificamente  a  perícia  realizada  por
determinação do juízo, encartada às fls.128, denota-se que em 2001 o autor sofreu uma torção no
joelho esquerdo durante treinamento militar, vindo a submeter-se a procedimentos cirúrgicos
nos anos de 2003, 2009 e 2010.

Agora analisando as Condições Gerais do Seguro em questão, verifica-se na cláusula
4, fls.29, os riscos excluídos de cobertura, dispondo o item 4.1, “b)” que não estarão cobertos pelo
seguro eventos decorrentes, direta ou indiretamente,  de acidentes ou mortes,  ocorridos antes da
vigência do seguro.

Nesta  senda,  conclui-se  que o  acidente  que vitimou o requerente  ocorreu em
2001, ou seja, em momento anterior a contratação do seguro, que só ocorreu em 2010.  Logo,
consoante  expresso  no  dispositivo  acima  referido,  não  há  cobertura  quando  o  fato  gerador  da
invalidez ocorre em momento anterior a adesão do segurado.

Assim, deve-se respeito ao princípio hermenêutico da restritividade da interpretação
das cláusulas do contrato securitário (art. 757 do CC/02), conforme assente no âmbito do STJ,  in
verbis:

“Deve respeito ao princípio da restritividade da interpretação das
cláusulas  do  contrato  securitário  (art.  757  do  CC/02)”  (STJ  -
AgInt  no  REsp  1111823/SC,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 02/10/2017)

Nesse sentido, é a lição de Pedro Alvim: 

"Uma das normas importantes para o contrato de seguro é a que
determina  a  interpretação  restritiva  de  suas  cláusulas.  É
necessário  aplicar  estritamente  os  termos  convencionais,
sobretudo com relação aos  riscos  cobertos.  Há uma correlação
estreita entre a cobertura e o prêmio. Forçar essa correlação por
via  da  interpretação  extensiva  poderá  falsear  as  condições
técnicas  do  contrato,  em  que  repousa  toda  a  garantia  das
operações  de  seguro."  (in  "O Contrato de  Seguro",  Forense,  3ª
edição, 1999, pág. 175). 
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Desse modo, o contrato de seguro deve ser interpretado restritivamente, conforme as
cláusulas nele previstas, devendo o segurador responder somente pelos riscos predeterminados, sob
pena de se configurar o desequilíbrio contratual. 

Diante do exposto,  PROVEJO O APELO,  para julgar improcedente a demanda,
com a inversão do ônus sucumbencial, ressaltando a suspensão da exigibilidade porquanto a parte
demandante é beneficiária da gratuidade judiciária. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea 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, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

                                                                                       J/05
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