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EMENTA: APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS.  SEGURO  DESEMPREGO  PREMIÁVEL.  PAGAMENTO  DAS
FATURAS  DO  CARTÃO  EM  CASO  DE  PERDA  DE  RENDA  POR
DESEMPREGO. PARCELAS DO PRÊMIO DESCONTADAS NA FATURA DO
CARTÃO. FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA VENCIDA ANTES DO
SINISTRO.  MORA  DO  SEGURADO.  SUSPENSÃO  DA  CARÊNCIA.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PEIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“Não terá direito a indenização o segurado que estiver em mora no pagamento do
prêmio, se ocorrer o sinistro antes de sua purgação.” (art. 763, Código Civil).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0025483-88.2012.815.0011, em que figuram como Apelante Leandro Vidal
Barbosa  e como Apeladas  Lojas  Riachuelo  S.A.  e  Midway S.A.  Crédito,  Financiamento  e
Investimento.

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  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Leandro Vidal Barbosa interpôs  Apelação contra  a Sentença prolatada
pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 190/194, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais por ele ajuizada em face da
Midway S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, Riachuelo S.A. e Zurich
Minas Brasil Seguros S.A., que julgou improcedente o pedido, ao fundamento de
que  o  seguro  contratado  pelo  Autor  era  de  cobertura  e  renovação  mensal,
condicionada ao pagamento do prêmio no vencimento da fatura e que o adimplido
não  ocorreu  na  data  do  vencimento,  condenado-o  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  de  honorários  advocatícios  fixados  em  R$  1.000,00,  ficando
suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

 
Em suas razões, f. 218/223, alegou que o adimplemento do prêmio após o

vencimento  da  fatura  não  afasta  o  direito  ao  recebimento  da  indenização  do
seguro.



Sustentou que todas as faturas  foram quitadas,  aceitas e  processados os
recebimentos pelas Promovidas, mesmo após o seu vencimento.

Pugnou pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e
o pedido julgado procedente.

Nas  Contrarrazões,  f.  226/239,  as  Apeladas  alegaram  que  agiram  no
exercício regular de direito, porquanto respeitaram o que foi acordado pelas partes,
bloqueando o serviço de seguro pagamento garantido em razão da ausência de
pagamento do prêmio, requerendo o desprovimento do Recurso.

Desnecessária  a  intervenção  da  Procuradoria  de  Justiça,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, do CPC/2015.

É o Relatório.

Conheço do Recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

O contrato firmado entre as partes, f. 15/16, garante o pagamento de uma
indenização ao beneficiário, em caso de morte, perda de renda por desemprego,
perda de renda por acidente ou doença, desde que observada as condições gerais e
particulares previstas contratualmente.

O Item 3 do contrato “Período de Cobertura Individual” das Condições
Gerais do Seguro Desemprego Premiável, estabelece que: “A cobertura do seguro
é mensal, contada a partir da zero hora de vencimento da fatura do cartão até às
24 horas da véspera do vencimento da fatura do mês seguinte, condicionada ao
pagamento  do  prêmio  no  vencimento  da  fatura  (renovação  mensal).  O  não
pagamento do prêmio implicará na suspensão automática da cobertura.”, f. 15.

O art. 763, do Código Civil, dispõe que não terá direito a indenização o
segurado que estiver em mora no pagamento do prêmio, se ocorrer o sinistro antes
de sua purgação.

Nesse sentido jugado do Tribunal Justiça do Estado de São Paulo1.

Verifica-se que o contrato firmado entre as partes é de renovação mensal
computada da data do pagamento do prêmio no vencimento da fatura do cartão e
que  o  Apelante  não  realizou  o  pagamento  da  fatura  com  vencimento  em
27/06/2012, o que ocasionou a suspensão da cobertura do seguro.

Quanto a alegação do Apelante de que realizou o pagamento da fatura de
junho de 2012, junto com a do mês subsequente, além de não restar comprovada,

1APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE REPARAÇÃO  DE  DANOS MATERIAIS  E  MORAIS  –  SEGURO
DESEMPREGO – PARCELAS DO PRÊMIO DESCONTADAS NO VENCIMENTO DA FATURA –
ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO – O atraso no pagamento de parcelas do
contrato securitário não possui o condão de rescindi-lo sem prévia interpelação do segurado, mas
constitui condição suspensiva enquanto perdurante a mora. FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELA
VENCIDA ANTES DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. Incidência do
art.  763  do  Código  Civil.  APELO IMPROVIDO.  (TJSP;   Apelação  1008560-12.2016.8.26.0564;
Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 38ª Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro
de São Bernardo do Campo - 4ª  Vara  Cível;  Data do Julgamento:  20/09/2017;  Data  de Registro:
20/09/2017) 



tal fato não autoriza a cobertura do seguro, porquanto ainda que se considere a
realização do pagamento do prêmio em momento posterior, na data do sinistro, 19
de julho de 2012, o Apelante estava em mora e, consequentemente, a cobertura
estava  suspensa,  sendo  impossível  o  reconhecimento  do  direito  à  indenização
securitária pleiteada.

 
Posto isso, conhecida a Apelação, 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 10 de ABRIL 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 a Exma. Procuradora de Justiça
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


