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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  CONTRATOS  DE  SEGURO  DE  VIDA.
INADIMPLÊNCIA  PARCIAL  DO  SEGURADO.
AUSÊNCIA DE  NOTIFICAÇÃO.  NÃO  EXTINÇÃO
DO VÍNCULO. DÉBITO EM CONTA POSTERIOR À
INADIMPLÊNCIA  QUE  EVIDENCIA  A
CONTINUIDADE  DA  RELAÇÃO  CONTRATUAL.
ALEGAÇÃO  DE  RENOVAÇÃO  MENSAL  DO
AJUSTE.  INADIMPLÊNCIA  QUE  TERIA
OCASIONADO  A  EXTINÇÃO  DO  CONTRATO.
DEVER  DE  NOTIFICAR  O  CONSUMIDOR.
ADVERTÊNCIA  CONTIDA  NO  BOLETO  NÃO
SUPRE  O  DEVER  DE  NOTIFICAÇÃO.
RECEBIMENTO  DE  PAGAMENTO  POSTERIOR
QUE DENOTA A CONTINUIDADE DO CONTRATO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  

-  Aos contratos de seguro de vida aplicam-se
as  regras  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
conforme jurisprudência do STJ. Logo, sendo a parte
Apelada hipossuficiente na relação de consumo, as
cláusulas  contratuais  devem  ser  interpretadas  de
modo mais favorável ao consumidor.

-  Afronta  aos  princípios  da  boa-fé  e  da  equidade,
previstos  no  art.  51,  IV,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  a  cláusula  contratual  que  prevê  o
cancelamento  automático  do  seguro,  por
inadimplemento,  sem  prévia  notificação  ao
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consumidor.

- A  cláusula  contratual  que  prevê  o
cancelamento unilateral  da apólice no caso de não
pagamento  das  parcelas  deve  ser  considerada
abusiva,  porquanto  não  leva  em  conta  todas  as
outras  parcelas  pagas  pela  parte  segurada.
Precedentes desta Corte de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  votação  unânime,  DESPROVER  A  APELAÇÃO  CÍVEL  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 256.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por APLUB – Associação

dos  Profissionais  Liberais  Universitários  do  Brasil  contra  Sentença  (fls.

197/203) proferida pelo Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Campina Grande

que, nos autos da Ação Ordinária  de  Cobrança de  Indenização  Securitária

proposta  por  Maria  das  Graças  Souza  Cézar  Cadé  e  outros,  julgou

parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la a pagar aos autores

80,55% (oitenta vírgula cinquenta e cinco por cento) dos benefícios previstos

no Plano 520 (Pecúlio) e no Plano 720 (Renda Temporária), a ser calculado em

liquidação de sentença, devidamente corrigida pelo INPC, a partir da data da

contratação, e acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,

com incidência a partir da citação. 

Nas  razões  recursais,  a  Seguradora  alega  que  o  segurado,

Franklin  Cézar  Cade,  no  momento  do sinistro,  estava inadimplente  com os

prêmios  referentes  aos  meses  de  janeiro,  abril,  maio,  agosto,  setembro,

outubro  e  novembro  de  2009,  afirmando,  ainda,  que  os  planos  por  ela

comercializados têm caráter de previdência complementar,  não garantindo a

cobertura indeterminada dos riscos, mas apenas durante o prazo mensal de

vigência da contribuição.

Invoca as disposições do artigo 29,§5º do Decreto 81.402/78,
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artigo 12 do Decreto-Lei 73/66, art. 6º, §3º do Decreto 60.459/67, no sentido de

que o não pagamento da contribuição mensal suspende o benefício. 

Acrescenta  que  os  documentos  acostados  às  fls.  04/08

comprovariam a notificação do segurado. 

Pugna,  assim,  pelo  provimento  do  Apelo,  para  reformar  a

Sentença (fls. 205/226). 

Contrarrazões às fls. 232/244. 

A Procuradoria opinou pelo prosseguimento do Recurso, sem

manifestação quanto ao mérito (fls. 250/251). 

É o relatório. 

VOTO

A Sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido,

condenando o Apelante ao pagamento de 80,55% dos benefícios previstos no

Plano  520  (Pecúlio)  e  no  Plano  720  (Renda  Temporária),  aos  Apelados,

beneficiários do Segurado Franklin Cézar Cade, falecido em 20 de dezembro

de 2009 (certidão de óbito – fl. 29), em decorrência de acidente automobilístico.

O  segurado  contratou  os  referidos  planos  (fls.  107/108  e

109/110) em 01/12/2006, os quais previam a concessão de uma renda mensal

por  prazo certo  (Renda  Temporária)  e  o  pagamento  de pecúlio  (  Plano de

Pecúlio) na hipótese de morte do participante. 

 Pois bem.

Constata-se  que,  no  momento  do  falecimento,  o  segurado

encontrava-se  inadimplente  com as mensalidades referentes  aos meses de

janeiro, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro de 2009. 
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Os artigos 4º e 11 do Regulamento do Plano 720 dispõem (fl.

107): 

Art. 4º Perde a qualidade de participante:
 
a) aquele que realizar declarações falsas, inexatas
ou  incompletas,  omitindo  circunstâncias  que
possam  influir  na  aceitação  da  proposta  ou  na
cobertura do risco; 

b) aquele que não pagar a contribuição mensal,
na forma disposta no art. 12 deste Regulamento;

(…)

Art. 11. Incumbe ao participante a iniciativa do
pagamento  da  contribuição  mensal  e  nenhum
benefício  será  devido  sem  a  quitação  da
contribuição  regularmente  devida,  antes  da
ocorrência do evento. 

Art. 12 O atraso no pagamento da contribuição
mensal  ou  o  seu  pagamento  insuficiente,
observada a antecipação a que se refere o §1º
do art. 9º, determina a suspensão da cobertura,
com  a  perda  do  direito  aos  benefícios,
independentemente  de  qualquer  aviso,
notificação ou interpelação judicial ou não, ...

Do mesmo modo, o artigo 11 do Plano 520 estabelece: 

Art.  11.  O não pagamento da(s)  contribuição(ões)
até  o  vencimento  acordado  acarretará  a
automática  suspensão  da  cobertura  ficando  a
EPP isenta  de  qualquer  obrigação  decorrente  de
evento  gerador  ocorrido  durante  o  período  de
suspensão. 

Todavia,  afronta  os  princípios  da  boa-fé  e  da  equidade,

previstos  no  art.  51,  IV,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a  cláusula

contratual  que  prevê  o  cancelamento  automático  do  seguro,  por

inadimplemento, sem prévia notificação ao consumidor1.

1 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 equidade; 
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A comunicação  de  fls.  111/114  não  atende  à  exigência  da

notificação prévia como afirmado pelo Recorrente por vir  junto ao boleto de

cobrança mensal, sobretudo, no caso concreto, em que o pagamento se dava

mediante débito em conta. Na verdade, a notificação deve informar, específica

e precisamente, sobre o cancelamento da Apólice.

Assim,  antes  de  se  aplicar  a  penalidade  de  suspensão  do

contrato, e, via de consequência, declarar a perda do direito ao recebimento da

indenização, a empresa seguradora tem o dever de notificar o segurado a fim

de  que  se  caracterize  a  mora,  já  que  a  cláusula  contratual  que  prevê  a

exclusão automática do direito à indenização constitui afronta aos princípios da

boa-fé  e  da  equidade,  previstos  no  art.  51,  IV,  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor.

Ressalte-se, ainda, que as disposições dos artigos 29,§5º do

Decreto  81.402/78,  12  do  Decreto-Lei  73/66  e  art.  6º,  §3º  do  Decreto

60.459/67,  invocados  pela  Apelante  em  seu  Recurso,  e  que,  em  tese,

autorizariam o não pagamento da indenização na hipótese de inadimplência do

Segurado, devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor. 

Isso porque, aos contratos de seguro de vida, aplicam-se as

regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência do STJ: 

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.
SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO.
CANCELAMENTO  UNILATERAL  APÓS
LONGOS ANOS DE VIGÊNCIA CONTRATUAL E
SUCESSIVAS  RENOVAÇÕES.  CLÁUSULA DE
NÃO  RENOVAÇÃO  AUTOMÁTICA.
ABUSIVIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  CÓDIGO  DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  OFENSA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  BOA  FÉ  OBJETIVA,  DA
COOPERAÇÃO,  DA  CONFIANÇA  E  DA
LEALDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N°
83/STJ.  DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg  no  AREsp  410.178/SP,  Rel.  Ministro
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PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 24/02/2015)

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  CONTRATO  DE  SEGURO.
SUBSTITUIÇÃO  DO  VEÍCULO.  ATRASO  NO
PAGAMENTO  DO  PRÊMIO  COMPLEMENTAR.
INEXISTÊNCIA  DE  INTERPELAÇÃO  PARA
CONSTITUIÇÃO  EM  MORA.  SUSPENSÃO  DA
EFICÁCIA DO CONTRATO.  IMPOSSIBILIDADE.
COBERTURA  DEVIDA.  1.  A  Segunda  Seção,
quando  do  julgamento  do  REsp  316.449/SP,
decidiu  que  o  simples  atraso  não  implica
suspensão  ou  cancelamento  automático  do
contrato de seguro, sendo necessário, ao menos,
a  interpelação  do  segurado,  comunicando-o  da
suspensão dos efeitos da avença enquanto durar
a  mora.  Recurso  não  conhecido  2.  Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no Ag 793.204/SP,
rel.  Min.  Fernando  Gonçalves,  Quarta  Turma,j.
11.09.2007)

As normas constantes  no Código de Defesa do Consumidor

são de ordem pública, que tutelam interesses sociais, sendo impassíveis de

derrogação pela simples convenção dos interessados.

Assim sendo, o contrato em apreço merece ser analisado sob a

ótica consumerista, inclusive, como já comentado, com a aplicação da regra

prevista  no  artigo  47  do  CDC,  que  determina  que  as  cláusulas  contratuais

serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Por conseguinte, reitero, a disposição contratual que prevê o

cancelamento unilateral da apólice no caso de não pagamento das parcelas

deve ser considerada abusiva, especialmente porque não leva em conta todas

as outras parcelas pagas pela parte segurada e fere o disposto no artigo 51, XI,

do CDC:

Art.  51  –  São  nulas  de  pleno  direito,  entre
outras,  as  cláusulas  contratuais  relativas  ao
fornecimento de produtos e serviços que:
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(…)

XI  –  autorizem  o  fornecedor  a  cancelar  o
contrato unilateralmente, sem que igual direito
seja conferido ao consumidor.

Corroborando  com  o  explanado,  segue  iterativa  Decisão  do

STJ:

PROCESSO CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM
AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. SEGURO. ATRASO NO PAGAMENTO DO
PREMIO.  CARACTERIZACÃO.  MORA.
SUSPENSÃO  OU  CANCELAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA
INTERPELAÇÃO.
1.  É  inadmissível  o  recurso  especial  quando  a
questão  federal  suscitada  não  foi  debatida  no
acórdão  recorrido,  ainda  que  opostos  os
embargos  de  declaração.  Ausência  de
preqüestionamento (Súmulas 282 do STF e 211
do STJ).
2.  É  nula  a  cláusula  contratual  que  prevê  o
cancelamento  automático  da  apólice
securitária  pelo  mero  atraso  no  pagamento,
sendo  indispensável  prévia  interpelação  do
segurado, porquanto não caracterizada, por si
só, a mora. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido”.
(AgRg  no  Ag  721.420/GO,  rel.  Min.  Barros
Monteiro, Terceira Turma, j. 18.05.2006).

Ademais, outro ponto que merece destaque é o pagamento da

mensalidade do mês de janeiro de 2010, que fora debitado na conta corrente

do Segurado pela Apelante, de modo que o recebimento de parcela posterior

àquelas em atraso, como bem ressaltado na Sentença recorrida, denotam a

continuidade do vínculo contratual. 

Em  casos  semelhantes,  assim,  tem  decidido  esta  Corte  de

Justiça: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE
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SEGURO  C/C  INDENIZATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. CONTRATO
DE  SEGURO.  APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  PAGAMENTO  DO  PRÊMIO
POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE.
CANCELAMENTO  DA AVENÇA EM  RAZÃO  DE
INSUFICIÊNCIA  DE  SALDO.  INTERPRETAÇÃO
DAS NORMAS DE FORMA MAIS FAVORÁVEL AO
CONSUMIDOR.  CLÁUSULA  ABUSIVA.
NECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO  DO
SEGURADO  ANTES  DO  CANCELAMENTO
AUTOMÁTICO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
DIREITO AO RESTABELECIMENTO DO SEGURO.
DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE  OFENSA
AOS  DIREITOS  DA  PERSONALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Como é
cediço, os contratos de seguro devem se submeter
às regras consumeristas, para evitar o desequilíbrio
entre as partes, considerando a hipossuficiência do
consumidor em relação ao fornecedor. - Além disso,
sendo  a  parte  hipossuficiente  na  relação  de
consumo,  as  cláusulas  previstas  no  contrato
entabulado entre as partes devem ser interpretada
de  modo  mais  favorável  ao  consumidor.  -  De
acordo com entendimento do STJ, o atraso no
pagamento  da  prestação mensal  ou  mesmo a
inadimplência  do  prêmio,  sem  prévia
constituição em mora do segurado, não produz
o  cancelamento  automático  ou  a  imediata
suspensão do contrato de seguro firmado entre
as partes. - Para a configuração do dano moral é
imprescindível  a  demonstração  de  uma  situação
que inflija no autor uma dor profunda, chegando a
atingir o sentiment

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00978298120128152001, 2ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES.  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO
VALLE FILHO , j. em 24-10-2017) 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  CONTRATO  DE
SEGURO.  INADIMPLEMENTO  DE  PARCELAS.
PAGAMENTO  REALIZADO  POR  DÉBITO  EM
CONTA.  NÃO  RESPONSABILIDADE  DA
SEGURADA.  EXCLUSÃO  AUTOMÁTICA  DO
PLANO.  NECESSIDADE  DE  NOTIFICAÇÃO
PRÉVIA.  ENTENDIMENTO  PACÍFICO.
RESTABELECIMENTO  DA  APÓLICE.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DA APELAÇÃO.  -  A
cláusula  contratual  que  autoriza  o
cancelamento  automático  e/ou  suspensão  de
modo unilateral pela seguradora é nula de pleno
direito, conforme artigo 51, incisos IV e XI,  do
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Código de Defesa do Consumidor. Ausência de
prova  de  ter  a  seguradora  procedido  à
comunicação  prévia  do  segurado,  oportunizando-
lhe a purga da mora, como é exigido legalmente.
Cobertura securitária devida.  Recurso desprovido.
(TJRS;  AC  0050446-41.2016.8.21.7000;  Porto
Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias
Almeida;  Julg.  27/04/2016;  DJERS  03/05/2016)
VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS estes autos
acima identificados.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00204450320098150011, 3ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES.  SAULO HENRIQUES DE SÁ
BENEVIDES , j. em 13-10-2016) 

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO -  CONTRATO DE SEGURO -
DÉBITO  EM  CONTA  CORRENTE  -
INEXISTÊNCIA DE  SALDO  -  AUSÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA DO
CANCELAMENTO DA APÓLICE - CLÁUSULA
ABUSIVA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS
MORAIS - INEXISTÊNCIA.
- Em se tratando de contrato de seguro de vida,
é  nula  de  pleno  direito,  em  função  de  sua
abusividade,  a cláusula que estabelece pacto
comissório  com  o  cancelamento  automático,
em  razão  do  não  pagamento  da  parcela
atinente ao prêmio, sem qualquer comunicação
prévia ao segurado acerca do inadimplemento,
com o objetivo de viabilizar a emenda da mora.
-  Não fazendo o segurado prova concreta de
danos morais que possa ter sofrido, em face do
cancelamento  do contrato  de  seguro,  não há
como  se  falar  em  indenização  por  danos
morais.   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0024.08.984585-3/001,  Relator(a):  Des.(a)
Valdez Leite Machado ,  14ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento  em  08/08/2013,  publicação  da
súmula em 14/08/2013)

Ante o exposto, mantenho a Sentença recorrida, em todos os 

seus termos. 

É o voto. 
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“Desprovido, nos termos do voto do relator. Unânime”. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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