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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001905-66.2014.815.2003.
ORIGEM: 4ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Caixa Seguradora S/A.
ADVOGADO: Carlos Antônio Harten Filho (OAB/PE nº 19.357).
APELADA: Edkarla Severiano Ferreira do Nascimento.
ADVOGADO: Luiz Augusto da Franca Crispim Filho (OAB/PB nº 7.414).

EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.  RAZÕES DO APELO QUE
IMPUGNAM  ESPECIFICAMENTE  O  FUNDAMENTO  UTILIZADO  PELO
JUÍZO  PARA  JULGAR  PROCEDENTE  O  PEDIDO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
SEGURO  DE  VIDA.  MORTE  DECORRENTE  DE  ACIDENTE
AUTOMOBILÍSTICO.  CONDUTOR  QUE  HAVIA  INGERIDO  ÁLCOOL.
AGRAVAMENTO  DO  RISCO.  NEGATIVA  ADMINISTRATIVA  DE
PAGAMENTO  DA  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  EXISTÊNCIA  DE
CLÁUSULA CONTRATUAL PREVENDO A EXCLUSÃO DA COBERTURA.
NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO  NEXO  DE  CAUSALIDADE
ENTRE A EMBRIAGUEZ E A OCORRÊNCIA DO SINISTRO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO,
IN CASU.  LAUDO PERICIAL DO ACIDENTE PRODUZIDO PELA POLÍCIA
RODOVIÁRIA  FEDERAL  QUE  NÃO  INDICA  A  CAUSA  PRIMÁRIA.
CLÁUSULA  DE  EXCLUSÃO  EM  SEGURO  DE  VIDA.  ABUSIVIDADE.
ENTENDIMENTO  DO  STJ.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.  Não  há  que  se  falar  em violação  ao  princípio  da  dialeticidade  recursal  se  o
recorrente impugna especificamente o fundamento utilizado pelo Juízo para julgar
procedente o pedido.

2. "A embriaguez do segurado, por si só, não exime o segurador do pagamento de
indenização prevista em contrato de seguro de vida, sendo necessária a prova de que
o  agravamento  de  risco  dela  decorrente  influiu  decisivamente  na  ocorrência  do
sinistro".  (AgRg no AREsp 57.290/RS,  Rel.  Min.  NANCY ANDRIGHI,  DJe de
9/12/2011)

3. “No seguro de vida, é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou
acidentes  decorrentes  de  atos  praticados  pelo  segurado em estado  de  insanidade
mental,  de  alcoolismo  ou  sob  efeito  de  substâncias  tóxicas  (Carta  Circular
SUSEP/DETEC/GAB  n°  08/2007).  (REsp  1.665.701/RS,  Rel.  Min.  RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017)

4. As cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de vida não
podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de vida um
permanente e contínuo agravamento do risco segurado.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0001905-66.2014.815.2003,  em  que  figuram  como  Apelante  a  Caixa
Seguradora S/A e como Apelada Edkarla Severiano Ferreira do Nascimento.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação, rejeitar a preliminar
arguida nas Contrarrazões e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

Caixa Seguradora S/A interpôs Apelação contra a Sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, f. 234/238, nos autos da Ação de Cobrança
em seu  desfavor  ajuizada  por  Edkarla  Severiano Ferreira  do Nascimento,  que
julgou  procedente  o  pedido,  condenando  a  Seguradora  ao  pagamento  do  seguro
especial por morte acidental previsto no Contrato de Seguro de Vida Multipremiado
Super, Apólice nº 109300000550, no valor de R$ 75.313,23, pelo falecimento do
esposo  da  Apelada  em  decorrência  de  acidente  automobilístico,  bem  como  ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados
no percentual de 15% sobre o montante condenatório.

Em suas razões, f. 242/255, sustentou que, no momento do sinistro, o falecido
conduzia o veículo após haver ingerido bebida alcoólica, pelo que, em seu entender,
ocorreu a perda do direito à garantia securitária especial, em razão do cometimento
de  crime  de  trânsito,  o  qual  alega  não  poder  ser  tido  como  fato  gerador  de
indenizações  securitárias,  consoante  previsão  contratual  de  conhecimento  dos
contratantes desde a formalização do pacto.

Requereu, ao final, o provimento do Recurso e a reforma da Sentença, para
que o pedido seja julgado improcedente.

Intimada,  a  Apelada  apresentou  Contrarrazões,  f.  273/284,  pleiteando,
preliminarmente,  o  não  conhecimento  do  Apelo,  ao  argumento  de  que  as  razões
recursais não impugnaram especificamente os fundamentos da Sentença.

No mérito, afirmou que as provas colacionadas aos autos demonstram que a
embriaguez do falecido não foi preponderante e determinante para a ocorrência do
acidente automobilístico, defendendo que era dever da Seguradora comprovar o nexo
de causalidade entre a presença de etanol no sangue do condutor e a provocação do
sinistro, motivo pelo qual pugnou pelo desprovimento da Apelação.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público no feito, por não restarem
configuradas quaisquer das hipóteses elencadas no art.  178, I a III, do Código de
Processo Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo recursal foi recolhido, f. 256, pelo que,
presentes os requisitos de admissibilidade, dele conheço.

O Juízo fundamentou a  procedência do pedido no fato de não haver  sido
demonstrado  que  a  ingestão  de  álcool  por  parte  do  condutor  do  veículo  foi



determinante para a ocorrência do acidente.

É justamente contra esse fundamento que se insurge a Seguradora Apelante,
conforme  já  relatado,  não  havendo  que  se  falar,  portanto,  em  ausência  de
dialeticidade recursal, pelo que rejeito a preliminar arguida nas Contrarrazões.

Passo ao mérito.

As Condições Gerais do Contrato de Seguro de Vida Multipremiado Super
celebrado entre  a  Seguradora Apelante e  o  falecido esposo da Apelada,  f.  40/76,
estabelecem que serão excluídos das coberturas de indenização especial por morte
acidental  os  eventos  ocorridos  em consequência  de  quaisquer  alterações  mentais,
direta  ou  indiretamente  decorrentes  do  uso  de  álcool,  drogas,  entorpecentes  ou
substâncias tóxicas (Item 4.2, alínea “c”, f. 47).

Com base na referida cláusula contratual  e  ante  a  comprovação de que o
falecido condutor do automóvel havia ingerido álcool na ocasião (concentração de
0,72 gramas por litro de sangue – f. 95), a Recorrente indeferiu os dois requerimentos
administrativos  formulados  pela  Apelada,  que  pleiteava  a  cobertura  adicional  de
indenização especial por morte acidental, f. 83/84 e f. 86.

A respeito do tema, o recente entendimento firmado pelo Superior Tribunal
de Justiça é no sentido de que não é cabível o pagamento da indenização securitária
se o condutor do veículo envolver-se em acidente automobilístico sob a influência de
álcool,  salvo  quando  restar  demonstrado  que  o  infortúnio  ocorreria
independentemente do estado de embriaguez, como por exemplo, quando ocorrer o
acidente  por  culpa  do  outro  motorista,  por  falha  do  próprio  automóvel,  por
imperfeições na pista, por animal na estrada, entre outros1.

1 RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
TERCEIRO  CONDUTOR   (PREPOSTO).  AGRAVAMENTO  DO  RISCO.  EFEITOS  DO
ÁLCOOL NO  ORGANISMO  HUMANO.  CAUSA  DIRETA  OU  INDIRETA  DO  SINISTRO.
PERDA  DA   GARANTIA  SECURITÁRIA.  CULPA  GRAVE  DA  EMPRESA  SEGURADA.
CULPA IN ELIGENDO E CULPA IN VIGILANDO. PRINCÍPIO DO ABSENTEÍSMO. BOA-FÉ
OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO DE SEGURO. 1. Cinge-se a controvérsia a
definir se é devida indenização securitária decorrente de contrato de seguro de automóvel quando o
causador do sinistro foi terceiro condutor (preposto da empresa segurada) que estava em estado de
embriaguez. 2. Consoante o art. 768 do Código Civil, "o segurado perderá o direito  à  garantia  se
agravar intencionalmente o risco objeto do contrato".  Logo,  somente uma conduta imputada ao
segurado,  que,  por  dolo  ou  culpa  grave,  incremente  o  risco  contratado,  dá  azo  à  perda  da
indenização securitária. 3. A configuração do risco agravado não se dá somente quando o próprio
segurado  se  encontra  alcoolizado  na  direção  do  veículo,  mas  abrange  também  os  condutores
principais (familiares, empregados e prepostos). O agravamento intencional de que trata o art. 768
do CC envolve tanto o dolo quanto a culpa grave do segurado, que tem o dever de vigilância (culpa
in vigilando) e o  dever de escolha adequada daquele a  quem confia a  prática do ato (culpa in
eligendo). 4. A direção do veículo por um condutor alcoolizado já representa agravamento essencial
do risco avençado, sendo lícita a cláusula do contrato de seguro de automóvel que preveja, nessa
situação, a exclusão da cobertura securitária. A bebida alcoólica é capaz de alterar as condições
físicas  e  psíquicas  do  motorista,  que,  combalido  por  sua  influência,  acaba  por  aumentar  a
probabilidade de produção de acidentes e danos no trânsito. Comprovação científica e estatística. 5.
O seguro de automóvel não pode servir de estímulo para a assunção de riscos imoderados que,
muitas vezes, beiram o abuso de direito, a exemplo da embriaguez ao volante. A função social desse
tipo contratual torna-o instrumento de valorização da segurança viária, colocando-o em posição de
harmonia  com as  leis  penais  e  administrativas  que  criaram ilícitos  justamente  para  proteger  a
incolumidade pública no trânsito. 6. O segurado deve se portar como se não houvesse seguro em
relação ao interesse segurado (princípio do absenteísmo), isto é, deve abster-se de tudo que possa
incrementar, de forma desarrazoada, o risco contratual, sobretudo se confiar o automóvel a outrem,
sob  pena  de  haver,  no  Direito  Securitário,  salvo-conduto  para  terceiros  que  queiram  dirigir



In casu, o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária
Federal, f. 88/93, concluiu, conforme averiguações realizadas no local do acidente, na
BR 230, KM 93,1, Município de Gurinhém/PB, que o veículo Renault Fluence, Placa
OEV – 3594/PB, que seguia no sentido Campina Grande – João Pessoa,  capotou
várias vezes, antes de parar às margens da Rodovia em terreno de nível inferior à
pista de rolamento, provocando a morte do condutor e único ocupante ainda no local,
em razão da gravidade das lesões sofridas.

A  referida  prova  pericial  ainda  pontuou  que  não  houve  derrapagem,
tombamento,  colisão com objeto fixo ou móvel,  tampouco incêndio,  frenagem ou
derramamento de carga, apontando, ainda, que o estado dos pneus do carro era bom e
que ele seguia normalmente o fluxo no momento em que saiu da pista, conforme
ilustrado  no documento  de  f.  89,  deixando,  contudo,  de  expressamente  indicar  a
causa primária do sinistro.

É certo que, como decidido pelo STJ, a embriaguez do segurado, por si só,
não exime o segurador do pagamento de indenização prevista em contrato de seguro,
sendo necessária  a  demonstração de  que  o agravamento  de  risco dela  decorrente
influiu decisivamente na ocorrência do sinistro.

Ademais,  a  Corte  Superior  também firmou,  com fulcro  na  Carta  Circular
SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007, o posicionamento de que, no  seguro de vida, é
vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de
atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de alcoolismo ou sob
efeito de substâncias tóxicas. Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE
COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE
DO SEGURADO. PAIS BENEFICIÁRIOS DA COBERTURA. NEGATIVA DE
COBERTURA  PELA  SEGURADORA.  AGRAVAMENTO  DE  RISCO.
INGESTÃO  DE  BEBIDA  ALCOÓLICA  E  USO  DE  SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE  (THC).  AGRAVAMENTO  DO  RISCO.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO.  SÚMULA  7  DESTA  CORTE.  DECISÃO  MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A embriaguez do segurado, por si só,
não  exime  o  segurador  do  pagamento  de  indenização  prevista  em contrato  de
seguro de  vida,  sendo necessária  a  prova  de que o agravamento de risco  dela
decorrente  influiu  decisivamente  na  ocorrência  do  sinistro"  (AgRg  no  AREsp
57.290/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/12/2011). 2. No seguro de
vida, "é vedada a exclusão de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de  alcoolismo  ou  sob  efeito  de  substâncias  tóxicas  (Carta  Circular
SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007)" (REsp 1.665.701/RS, Rel. Min. RICARDO

embriagados, o que feriria a função social do contrato de seguro, por estimular comportamentos
danosos à sociedade. 7. Sob o prisma da boa-fé, é possível concluir que o segurado, quando ingere
bebida alcoólica e assume a direção do veículo ou empresta-o a alguém desidioso, que irá,  por
exemplo, embriagar-se (culpa in eligendo ou in vigilando),  frustra a justa expectativa das partes
contratantes na execução do seguro, pois rompe-se com os deveres anexos do contrato, como os de
fidelidade e de cooperação. 8. Constatado que o condutor do veículo estava sob influência do álcool
(causa direta ou indireta) quando se envolveu em acidente de trânsito - fato esse que compete à
seguradora  comprovar  -,  há  presunção  relativa de  que  o risco  da  sinistralidade  foi  agravado,  a
ensejar a aplicação da pena do art. 768 do CC. Por outro lado, a indenização securitária deverá ser
paga  se  o  segurado  demonstrar  que  o  infortúnio  ocorreria  independentemente  do  estado  de
embriaguez (como culpa do outro motorista,  falha do próprio automóvel,  imperfeições na pista,
animal na estrada, entre outros). 9. Recurso especial não provido. (REsp 1485717/SP, Rel. Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  22/11/2016,  DJe
14/12/2016)



VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 31/05/2017, grifou-se)
[…] (AgInt no AREsp 1081746/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 08/09/2017)

RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL.  NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.  CAUSA  DO  SINISTRO.  EMBRIAGUEZ  DO  SEGURADO.
MORTE  ACIDENTAL.  AGRAVAMENTO  DO  RISCO.
DESCARACTERIZAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR  DA  SEGURADORA.
ESPÉCIE  SECURITÁRIA.  COBERTURA  AMPLA.  CLÁUSULA  DE
EXCLUSÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO DE AUTOMÓVEL. TRATAMENTO
DIVERSO. […] 5. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que
prevê  a  exclusão  de  cobertura  securitária  para  o  acidente  de  trânsito  (sinistro)
advindo  da  embriaguez  do  segurado  que,  alcoolizado,  assumiu  a  direção  do
veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a
indenização securitária. Precedente da Terceira Turma. […] 7. No seguro de vida,
é  vedada  a  exclusão  de  cobertura  na  hipótese  de  sinistros  ou  acidentes
decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental,
de  alcoolismo  ou  sob  efeito  de  substâncias  tóxicas  (Carta  Circular
SUSEP/DETEC/GAB  n°  08/2007). […]  (REsp  1665701/RS,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
09/05/2017, DJe 31/05/2017)

Assim, as cláusulas restritivas do dever de indenizar no contrato de seguro de
vida não podem esvaziar a finalidade do contrato, sendo da essência do seguro de
vida um permanente e contínuo agravamento do risco segurado.

Caberia, dessa forma, à Seguradora Recorrente produzir provas suficientes à
demonstração  cabal  do  papel  determinante  da  embriaguez  do  Segurado  para  o
acontecimento do acidente, o que, no caso destes autos, não ocorreu, tendo em conta
que não há qualquer documento que comprove o nexo de causalidade entre a ingestão
de álcool e o sinistro.

Posto isso, conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar arguida nas
Contrarrazões, no mérito, nego-lhe provimento. 

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 26 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega  Coutinho.  Presente  à  sessão  o  Excelentíssimo  Promotor  de  Justiça
convocado Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


