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EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  SECURITÁRIA.  PERCEBIMENTO  EXTRAJUDICIAL  DE
20%  DO  VALOR  MÁXIMO.  ALEGAÇÃO  DE  DIREITO  AO  RECEBIMENTO
INTEGRAL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.  SEQUELAS  PERMANENTES  NAS
FUNÇÕES  DO  TORNOZELO  DIREITO.  CONCESSÃO  DE  APOSENTADORIA
POR  INVALIDEZ.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  VERIFICADA  A
OCORRÊNCIA  DE  ANQUILOSE  TOTAL.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
INCAPACIDADE TOTAL AFERIDA PELO ENTE PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO
DAS CONCLUSÕES PARA FINS SECURITÁRIOS. VINCULAÇÃO. AUSÊNCIA.
PERÍCIAS INDEPENDENTES. ART.  5º,  PARÁGRAFO ÚNICO,  DA CIRCULAR
SUSEP N. 302/2005. ADEQUAÇÃO DO VALOR PAGO EXTRAJUDICIALMENTE.
COMPLEMENTAÇÃO INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

1.O fato de o segurado prestamista haver se aposentado por invalidez, com fundamento
em avaliação médica do ente previdenciário a que esteja vinculado, não lhe garante,
por si só, o direito ao percebimento do valor máximo do contrato de seguro avençado,
devendo sua incapacidade total, para fins securitários, ser aferida em perícia própria, a
não ser que, na apólice respectiva, haja cláusula contratual que vincule os resultados de
ambas  as  aferições.  Entendimento  adotado  pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no
julgamento do Recurso Especial n. 1.318.639/MS.

2. A aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou
assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros
de  pessoas  (Cobertura  de  Invalidez  Permanente  por  Acidente  -  IPA,  Cobertura  de
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença – ILPD e Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação dar-se por
meio de declaração médica. Inteligência do art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP
n. 302/2005.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  relativo  à  Apelação
interposta nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária autuada sob o n.
0012803-03.2014.8.15.0011, cuja lide é integrada pelos Apelantes Itaú Seguros S.A. e
Banco Itaucard S.A. e pelo Apelado Jacildo Fernandes de Oliveira.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,



acompanhando o Relator, em conhecer da Apelação e dar-lhe provimento.

VOTO.

Itaú Seguros S.A.  e Banco Itaucard S.A.  interpuseram  Apelação  contra a
Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
191/194, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, proposta em seus
desfavores  por  Jacildo  Fernandes  de  Oliveira,  em que  foi  julgado procedente  o
pedido,  condenando os  Apelantes  a  pagarem ao Apelado o valor  de R$ 43.823,60
(quarenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos), referente à
diferença pecuniária entre o que foi pago de forma administrativa e o importe máximo
devido em razão de invalidez por acidente previsto na Apólice do Seguro de Vida, f.
10, ao fundamento de que o evento danoso descrito no Boletim de Ocorrência de f.
101/102  causou  no  Apelado  incapacidade  de  natureza  permanente,  nos  termos  do
Laudo  Médico,  f.  21/25,  extraído  dos  autos  do  Processo  n.  0500293-
78.2014.4.05.8201, em que houve a concessão de aposentadoria por invalidez, f. 26/28,
e da prova pericial produzida nos autos deste processo, 161/169, razão pela qual lhe é
devida  a  integralidade  da  quantia  segurada,  não  sendo  adequada  a  aplicação  das
gradações previstas na Tabela da SUSEP, porquanto não restou provado que, na data da
celebração da avença, foi dado ciência de seu conteúdo ao Segurado.

Em suas razões, f.  200/246, os Apelantes alegaram que, nos termos dispostos
na Circular n. 302/2005, editada pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP,
somente será devido o adimplemento da integralidade do valor do seguro quando o
evento danoso importar em morte ou em invalidez total permanente do segurado, fato
não havido na hipótese dos autos, posto que, conforme demonstrado na prova pericial,
o dano suportado pelo Apelado se restringiu à anquilose total  do tornozelo direito,
sequela essa que,  conquanto restrinja severamente as funções da articulação, não o
torna incapaz.

Afirmaram que, nos termos da Tabela inserta na Circular SUSEP n. 29/1991,
cuja vigência foi mantida pela Circular SUSEP n. 302/2005, o segurado que, vítima de
um evento danoso, reste acometido por anquilose total de um dos tornozelos faz jus ao
percebimento de indenização securitária no percentual equivalente a 20% (vinte por
cento) do valor integral do contrato de seguro, razão pela qual não é devido qualquer
acréscimo ao valor de R$ R$ 13.430,15 (treze mil, quatrocentos e trinta reais e quinze
centavos) já  adimplido  ao  Apelado,  pugnando  pelo  provimento  do  Apelo  e  pela
reforma da Sentença, para que o pedido seja julgado improcedente.

Contrarrazoando, f. 249/254, o Apelado alegou que, para fins de aferição do
valor  da  indenização  securitária  devida,  devem  ser  consideradas  as  conclusões
deduzidas  no  Laudo  Médico  exarado  nos  autos  da  Processo  n.  0500293-
78.2014.4.05.8201, em que,  verificada sua incapacidade permanente para manter-se
exercendo  a  atividade  profissional  de  taxista,  foi-lhe  concedida  o  benefício  de
aposentadoria por invalidez, razão pela qual lhe é devida a integralidade do seguro
contratado com os Apelantes, requerendo o desprovimento do Apelo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, porquanto ausentes os



requisitos legais impositivos, nos termos do art.  176 a 181, do Código de Processo
Civil.

É o Relatório.

O Apelo é tempestivo e está instruído com o comprovante do recolhimento do
preparo recursal, f. 200-v, pelo que, presentes os demais requisitos de admissibilidade,
dele conheço.

Resulta demonstrado nos autos que o Apelado, em 14 de outubro de 2011, foi
vítima de um acidente de trânsito,  f.  101/102, que lhe causou bloqueio articular do
tornozelo direito e encurtamento do membro inferior correlato, f. 89, percebendo como
indenização securitária, em razão das referidas sequelas, o importe de  R$ 13.430,15
(treze mil, quatrocentos e trinta reais e quinze centavos), f. 78, que equivale a  20%
(vinte  por  cento)  do  valor  integral  constante  na  Apólice  do  Contrato  de  Seguro
avençado com os Apelantes, f. 10.

A partir da mesma lesão advinda do citado evento danoso, foi-lhe concedida o
benefício  de  aposentadoria  por  invalidez,  na  Sentença  prolatada  no  Processo  n.
0500293-78.2014.4.05.8201, f. 26/28, ao fundamento de que as limitações funcionais
do tornozelo direito do Apelado, aferidas no Laudo Médico constante naqueles autos, f.
21/25,  incapacitaram-no  para  desempenhar  as  atividades  laborativas  exigidas  pela
profissão que ele exercia até a data do acidente, qual seja, a de mototaxista.

Na  prova  pericial  produzida  nestes  autos,  contudo,  apesar  de  haver  sido
identificada uma sequela grave, de caráter permanente, consistente na anquilose total de
seu tornozelo direito, causada pela fratura trimaleolar da articulação, verificou-se que o
Apelado suportou incapacidade de alcance parcial, porquanto remanesceram inalterados
seus demais segmentos orgânicos e corporais, f. 161/169.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n.
1.318.639/MS1, adotou o entendimento de que o fato de o segurado prestamista haver

1 PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CIVIL. SEGURO.
PRESCRIÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO PAGAMENTO MENOR. 1.
Aplicam-se os óbices previstos nas Súmulas n. 282 e 356 do STF quando as questões suscitadas no
recurso especial não tenham sido debatidas no acórdão recorrido nem, a respeito, tenham sido opostos
embargos declaratórios. 2. Prescreve em um ano, nos termos do art. 206, § 1º, II, do Código Civil, a ação
do segurado contra a seguradora, sendo o termo inicial, nas hipóteses de demanda em que se visa à
complementação de indenização de seguro, a data da ciência do suposto pagamento a menor. 3. O fato
de o beneficiário de seguro de vida em grupo ter sido reformado pelo Exército não implica o
reconhecimento  da  sua  invalidez  permanente  total  para  fins  de  percepção  da  indenização
securitária em seu grau máximo, entendimento análogo àquele adotado pelo STJ nas hipóteses em
que, reconhecida a aposentadoria por invalidez pelo INSS, o laudo que atesta a incapacidade total
do trabalhador não exonera o segurado de realizar nova perícia para demonstrar sua invalidez
total  e  permanente para o trabalho com a finalidade de percepção da indenização securitária
(AgRg  no  Ag  n.  1.158.070/BA e  AgRg  no  Ag  n.  1.086.577/MG).  4.  Somente  se  admitiria  tal
entendimento caso houvesse cláusula que estabelecesse que a declaração de invalidez total para a
atividade  habitual  do  segurado  implicaria  o  reconhecimento  da  incapacidade  para  qualquer
atividade laborativa para fins de percepção do quantum indenizatório devido por invalidez total
permanente. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e provido para se restabelecer a sentença de
primeiro grau. (STJ, REsp 1318639/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado



se  aposentado  por  invalidez,  com  fundamento  em  avaliação  médica  do  ente
previdenciário  a  que  esteja  vinculado,  não  lhe  garante,  por  si  só,  o  direito  ao
percebimento  do  valor  máximo  do  contrato  de  seguro  avençado,  devendo  sua
incapacidade total, para fins securitários, ser aferida em perícia própria, a não ser que,
na apólice respectiva, haja cláusula contratual que vincule os resultados de ambas as
aferições.

A Circular SUSEP n. 302/2005, em seu art. 5, parágrafo único, dispõe que a
aposentadoria  por  invalidez  concedida  por  instituições  oficiais  de  previdência,  ou
assemelhadas, não caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros
de  pessoas  (Cobertura  de  Invalidez  Permanente  por  Acidente  -  IPA,  Cobertura  de
Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença – ILPD e Cobertura de Invalidez
Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação dar-se por
meio de declaração médica2.

Conforme se verifica Manual do Segurado do Seguro de Acidentes Pessoais, f.
79/84, em que estão assentadas as regras que regem o Contrato de Seguro avençado
entre as Partes, caso o segurado seja vítima de um evento danoso e, em razão dele,
suporte invalidez permanente total, fará jus ao percebimento da indenização securitária
máxima, no importe  de R$ 59.785,00 (cinquenta e nove mil,  setecentos e oitenta e
cinco reais), havendo sua graduação caso a sequela causada seja de menor gravidade,

em 26/04/2016, DJe 06/05/2016).

2 EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA EM  RECURSO  ESPECIAL.  CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.
SEGURO  DE  VIDA  EM  GRUPO  E  ACIDENTES  PESSOAIS.  PROVA  DO  SINISTRO.
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  PRESUNÇÃO  RELATIVA.  NATUREZA  E  GRAU  DA
INCAPACIDADE. PERÍCIA MÉDICA. NECESSIDADE. COBERTURA E RISCOS GARANTIDOS.
ENQUADRAMENTO. SEGURO DE PESSOAS. DEFINIÇÃO NO CONTRATO. CERCEAMENTO
DE DEFESA. OCORRÊNCIA. 1. São cabíveis embargos de divergência quando o dissídio for entre
acórdão  de  mérito  e  outro  que,  embora  tenha  apreciado  a  controvérsia,  não  conheceu  do  recurso
especial. Caracterização da dissonância interpretativa acerca da mesma questão de direito (art. 1.043, III,
do CPC/2015). Afastamento da discussão a respeito do erro ou acerto na aplicação de regra técnica de
conhecimento recursal,  que se esgota nas  particularidades de cada caso concreto.  Precedentes.  2.  A
aposentadoria  por  invalidez  permanente  concedida  pelo  INSS  não  confere  ao  segurado  o  direito
automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada, sendo imprescindível a
realização de perícia médica para atestar o grau de incapacidade e o correto enquadramento na cobertura
contratada. 3. A aposentadoria por invalidez não induz presunção absoluta da incapacidade total do
segurado,  não  podendo  vincular  ou  obrigar  as  seguradoras  privadas,  que  garantem  riscos
diversos. O órgão previdenciário oficial afere apenas a incapacidade profissional ou laborativa,
que  não  se  confunde  com as  incapacidades  parcial,  temporária  ou  funcional.  4.  Apesar  de  o
contrato de seguro prever cobertura para incapacidade por acidente ou por doença, se existir
controvérsia quanto à natureza (temporária ou permanente) e à extensão (total  ou parcial) da
invalidez sustentada pelo segurado, é de rigor a produção de prova pericial médica, sob pena de
cerceamento  de  defesa  da  seguradora.  Presunção  apenas  relativa  da  prova  oriunda  da
aposentadoria por invalidez. 5. Consoante o art. 5º, parágrafo único, da Circular SUSEP nº 302/2005, a
aposentadoria por invalidez concedida por instituições oficiais de previdência, ou assemelhadas,  não
caracteriza por si só o estado de invalidez permanente nos seguros de pessoas (Cobertura de Invalidez
Permanente por Acidente - IPA, Cobertura de Invalidez Laborativa Permanente Total por Doença - ILPD
e Cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - IFPD), devendo a comprovação se
dar por meio de declaração médica. 6. Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp
1508190/SC, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 08/11/2017, DJe
20/11/2017).



tal como a anquilose total de um dos joelhos, que justifica o recebimento de 20% (vinte
por cento) do citado valor.

Considerando  que  o  incontroverso  valor  pago  extrajudicialmente  pelos
Apelantes, nos termos avençados no Contrato de Seguro, f. 10, foi condizente com a
gravidade da sequela suportada pelo Apelado,  aferida pela  prova pericial  produzida
nestes  autos,  não  é  devida  qualquer  complementação  à  indenização  securitária  já
adimplida, razão pela qual a Sentença deve ser reformada.

Posto isso, conhecida a Apelação,  dou-lhe provimento para, reformando a
Sentença, julgar improcedente o pedido, condenando o Apelado, ante a inversão
da  sucumbência,  ao  pagamento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios,  fixados  em  10%  (dez  por  cento)  do  valor  atualizado  da  causa,
suspensa a exibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, nos termos
do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Presidiu  o julgamento  realizado na  Sessão Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 24 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  participando  do  julgamento,  além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. 

Presente  à  sessão  a  Exma.  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Marilene  de  Lima
Campos de Carvalho.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
Relator


